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E L Ö J Á R Ó  BES Z ÉD .

I^égenten , midőn még a’ tudatlanságnak , es 
az avval együtt járó babonaságnak ragadó mé
telye uralkodott e’ világon, a’ lég nagyobb kép
telenségnek is könnyen hitelt adtak az emberek, 
’s úgy annyira el hatalmazott elméjeknek vaksá
ga, hogy allig találtatott ezer közzül égy kettő, 
a’ ki józanon gondolkodni, és a’ valóság ’s ár
nyék kozott kiilömbséget tenni tudott volna. > 
Illyetén boldogtalan időben jöttének ki pogány 
őseink előbbi honnyokból Scythiából; illyenben 
vetették meg Európai birodalmoknak első fun- 
dawientomát; ’s illyenben tértek a’ kerefztény 
vallásra. Éppen ekkor k ö lt, ’s kapott fzarnyak- 
rakirályi koronánknak mennyei eredetéről kohol-



tatott hazug hír is, mellynek akkor élt, de józan 
tudomány nélkül fzükölködö égytigyíi Eleink 
nemtsak helyt adtak, hanem ennekfelette tévely
géssel, hihetetlenséggel, eretnekséggel, és fzen- 
tség töréssel vádolták , ’s talám még tűzre is itil- 
ték volna azokat, a’ kik annak képzelt tulajdon
ságairól kételkedtek volna —  M elly bal véleke
dés tsak nem nyóltz fzáz efztendökig uralkodott a’ 
magyar nemzet között, ’s olly erős gyökeret vert 
némellyeknek elméjekben, hogy kéfzebbek vol
tak vólnahalált fzenvedni, mint sem azt m egvál
toztatni.

Egy tiídos hazánkfia Schvartz G ottfrid , a’ 
Rinteli fö iskolának minap el-húnyt hafznos ta
nítója inditott a’ jelenvaló fzázadnak közepében 
ellenek hadat, és királyi koronánknak mind al
kotmányából, mind annak alsó karikájára met- 
tzett képekből és görög Írásokból meg mutatta, 
hogy az nem Rómában, hanem Konstantzinapoly- 
ban kéfzitetett, ’s nem fzent István első apostoli 
királyunknak, hanem más magyar fejedelemnek 
küldetett. Sokan , a’ kik a’ Római udvarnak vi
lági hatalmát nagyozni, ’s fzabad nemzetünkön 
való jussait továbbá is fenn tartani kívánták, 
nagyon bofzfzonkodtak ellene, és nem annyira 
fundamentomos okokkal , mint inkább illetlen 
motskokkaí, és jó hírének ’s nevének kissebbi- 
tesével akartak rajta erőt venni. Mit nyertek régi 
penéfzes vélekedéseikben való meg atalkodáspk- 
kal? nem egyebet, hanem hogy más fel nyílt 
fzemü nemzetek őket ki nevették, gúnyoltak,



tudatians4ggal és babonasággal vádolták, ’s an
nál inkább fel serkentenek e" tárgynak nyomo
zására.

E’ két tudós félnek egymással való vetélke
dése buzdította fel egy nagy tudományú hazánk
fiát Korányi Kleket, Hazánk kebelébe Budára, 
•múlt 17Q0. efzt. le küldetett nemes zálogunknak, 
királyi koronánknak fzorgalmatos visgalasára, a’ 
ki is az annak alsó karikáján lévő képeket és 
írásokat tulajdon fzemeivel fzemlélvén , álmél- 
kodva tapafztalta Schvarlz Gottfrid  értelmének 
igasságát. Egyfzersmind nagyon tsudalkozott 
azon, a’ miképen tudós munkájában is jelenti, 
hogy sem Gr. Révay Péter múlt fzázadban élt 
tüdős Korona őrző, sem mások meg nem Írtak 
azt vóltaképen, hanem ősi hibás vélekedéseik
ben meg maradván , mindnyájan egy bakot 
nyúztak.

Ezen tüdős könvvetskének meg olvasása által 
serkentettem én is jelenvaló munkámnak írására, 
melly hogy annyival hafznosabb lehessen tudo
mányokat fzeretö kedves hazámfiainak , nem- 
tsak királyi koronánknak eredetét, hanem több 
ahoz tartozó tárgyakat is le Írtam. Reményiem, 
hogy azok,-a’ kik józanon gondolkodnak, és 
minden réfzre való liajlás nélkül üres fzivvel 
bírnak, tellyes meg elégedéssel fogják tsekély 
munkámat olvasni, ’s igyekezetemet jóváhagyni. 
A ’ kiknek Írásom talám invek fzerént nem léízen, 
nem haraggal, nem motskoládással , mint egy



alávaló gondolkozása hazafi fzokott Cselekedni, 
kinek motskos pennájára tsak annyit hajtok , mint 
a’ hóid az eb ugatásra; hanem fzelidséggei, ba
rátsággal és fontos okokkal jobbítsák meg hibái
mat. Gondolják m eg, hogy én is véges elmejii 
ember vagyok , mint mások , ’s igen könnyen 
hibázhatok. —  Örömmel fogom tanításaikat ven
ni, tudván azt, hogy mindenkor nagyobb ditsös- 
ségére fzolgál az értelmes embernek tulajdon hi
báit meg ismerni, mint előbbi bal vélekedései
ben, lelki ismeretének meg gyözödése ellen meg 
átalkodni —  írtam Bétsben , Pünköst Holnapjá
nak VI. napján M D CCX CII. efztendöben.
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K O R O N Á R Ó L

Y  alamiképen e’ világon lég fényesebb, ’s leg-ditsö- 
ségesebb ; úgy valósággal lég-terhesebb állapat a* 
koronás fejeknek állapattyok —  Az ö ditsösségék nem 
áll fejeikre tétetett arany koronáknak külső vagy bel
ső érdemében; hanem az azokkal el- válhatatlanúl 
öfzve kaptsolt hivatalnak méltóságában. —  Ezek a’ 
világi felséges fzemélyek a’ mennyei Királynak földi 
helytartói, kiknek minden népek tifztelettel és enge
delmességgel tartoznak. —  Ök azok a’ földi istenek, 
kiket nem hogy tselekedettel, de még tsak fzóval 
és titkos gondolattal sem fzabad meg sérteni.—  Ök 
azok az örállók, kiknek okos vigyázoságától, vagy 
vigyázatlanságától füg az alattok. valóknak boldog 
és boldogtalan sorsa. —  Ök azok a’ fok , kiktől min
den köz testben lévő tagok életet és elevenséget vefz-

X R  T  T

M U N K A .

Előre bocsátott rövid. Elmélkedés.
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nek. — ök azok a’ közönséges atyák, kik gondviselé
sekre bízatott népeket, mint tulajdon magzattyaikat 
táplálni, nevelni, ’s oktatni tartoznak. —  Ök azok 
a’ törvénytévő birák, kiknek egyik kezekben sújtoló 
vefzfzönek, másikban pedig irgalmasságnak kell len
ni. — Ök a! köz-társaságoknak első polgárai , kik 
mind az Isten , mind a’ nemzetek fzentséges törvé
nyeinek tellyesitésére kötelesek. —  Egy fzóval, ök 
azok a’ lzemélyek, kikben minden erköltsi virtusok
nak fel kellene egy summában találtatni.

Nem tsak leg-ditsösségesebb, hanem, hajói meg- 
fontollyuk , lég- terhessebb állapatnak lenni talályuk 
a* koronás fejeknek állapattyát. Tagadhatatlanúl ök 
a’ királyok királyának földi helytartói; de nem azért, 
hogy fzabad kények fzerént uralkodjanak az emberi 
nemzeten, nem azért, hogy a’ kevély Tarquinius- 
nak, a’ kegyetlen Caligulának, a’ gyilkos Nérónak,

. és az igaz hittől el-fzakadott Juliánusnak példájokat 
követvén, másokat meg utállyanak, méfzárollyanak, 
és üldözzenek. —  Nem azért, hogy bosfzús leikeik
nek fzomjúságát ártatlan vérnek italával enyhítsék.
—  Ök ugyan valóban földi istenek, az az, hatalom
mal és ditsösséggel masok felett meg-ajándékozta- 
tott tifztviselök; mindazonáltal nem fzabad nékiek

1 kezekbe adatott erővel vifzfza élni. — Ök minden ki
gondolható földi jókkal biró urak; de tsak ugyan 
ök-is ideig való sáfárai a’ terméfzet ajándékainak, 
mellyekkel való jó, avagy rofz élésekről előbb vagy 
később fzámolni fognak. —  ök a’ közönséges test
ben azok a’ fő k , kiknek minden egyébb tagok tar
toznak engedelmeskedni; de, valamiképen a’ főnek 
kötelessége a’ testnek egyébb tagjait kormányozni,
’s azokra vigyázni: úgy kötelesek a’ koronás fejek- * 
is az alattok valókat bőltsen igazgatni ’s oltalmazni, 
ieza’ hivatal pedig tudományt, gyakorlást, és min-

«
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deiibal vélekedésektől üres fzivet kíván. —  Ök azok 
a’ fzentséges fzemélyek, kiket tellyességgel nem fzá- 
bad meg-sérteni. Ellenben ö nekiek-is ki kell magok
ból a’ vétkes indulatokat irtani, és a’ köz társaságnak 
minden hív tagjait egyenlőképen, ’s réfzre való haj- 
lás nélkül fzeretni. —  Hol vagyon pedig ennél nehe
zebb dolog. Gyakran nem lehet a’ közönséges jót, 
a’ magánosok’ javainak sérelme nélkül fen-tartani, 
e’ pedig mindenkor haragot és gyülölséget fzül. 
Az angyal sem tehet mindennek eleget. Sokan jók
nak, kegyelmeseknek, adakozóknak, jó gazdáknak, 
tsendességet fzeretöknek, fáradhatdManoknak ’s a’ t. 
többen rosfzaknak, kegyetleneknek, fösvényeknek, 
tékozlóknak, háborgóknak , resteknek lenni tartyák 
őket, nintsen e’ világon olly jó Fejedelem, a’ ki min
dennek tetzhessen , ’s mindennek egyaránt kedvét 
tölthesse. —  A’ koronás fejek azok a’ közönséges 
örállók, kiknek gondviselésére sok ezerni ezer em
berek vágynak bizattatva. Mennyi gondal, elme 
töréssel  ̂ és nappali ’s éjeli nyughatatlanságokkal 
légyen a’ közönséges örállói hivatal öfzve köttettet- 
ve, azok tudják leg-jobban, a’ kik a’ Fejedelmeknek 
kötelességeiket ismerik, és a’ kik fzüntelen körülöt- 
tök forognak. Többet fut, fárad, vigyáz, búsul és 
izzad egy jó király, mint sok ezer közönséges álla- 
patú ember* Egy földmives, a’ ki hajnaltól fogva 
estéiig fzánt, vet, kapál, és véres verejtékkel táp- 
lallya háza népét, boldogabb a’ leg-hatalmasabb 
uralkodó fejedelemnél. Ama jó Ízzel efzi fzáraz 
kenyeret, ’s isfza tsupor vizét, ennek pedig a’ leg
jobban kéfzült, és Indiai füfzerfzámokkal egyelítetett 
eledelek sem í'zerezhetnek elégséget. —  Ama nappa- 

, li fáratságos munkája után tsendes lelki ismérettel 
nyugofzik kemény nyojzolyáján, és ha estve le-fek- 
fzik, reggel ébred fel édes álmából, semmi meg nem 
háboríttya nyugodalmát; ennek pedig sem éjjel, sem

A  2
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4
nappal nintsen tsendessége, hói egy, hói más gond főzi 
agyavelejét. Fülig fekfzik puha selyem vankósai kö
zött, meg-is úgy forog egyik óldaláról a’ másikra, 
mintha ugyan tsupán tövis bokron fekünne, egyiket 
orlzágjainak gondja, másikat e’ világi ditsösségnek tel
hetetlen kívánsága gyötri. — Senki sem irígyli a’ fze- 
génynek sorsát, senki sem ólálkodik élete után; el
lenben akármerre fordullyanak a’ királyok , sohol 
sem találnak hív barátokra , tele vagyon udvarok 
hizelkedőkkel, a’ fa leveleinek tsörgésétöl-is meg-ret- 
tennek, és azt gondollyák, hogy a’ gonofz tévők 
ütnek ágyas háfaikra. Hlyen a’ koronás fejeknek 
állapattyok, mellyet a’ ki valóban meg visgál, nem 
irígyli fzerentséjeket, és a’ ,sárból sem kivánnya fel 
emelni aranyos koronájokat. Magok az uralkodó 
Fejedelmek-is érzik nyomorúságokat, de tsak titkon 
nyögnek, és a’ velek fzületett nagyra vágyódás és 
nevelés nem engedi, hogy méltoságos hivatalaikról 
le-mondjanak. —  Diencs Szirakuzának hajdani kirá
ly a , meg akarván mutatni egy Damocles nevű, ne- 
kie fzüntelen hízelkedő, és ditsőségét nagyoló udvari 
emberének, miben állyon az ö, és több uralkodó Fe
jedelmek’ boldogsága , nagy vendégséget üttetett , 
mindenféle drága eledelekkel, ’s italokkal meg-rakat- 
ta afztalait, és hogy jó izt, ’s kedvet fzerezhessen 
vendégeinek , külömbkülömbféle muzsika fzerfzá- 
mokkal gyönyörködtette őket. Dámoklest-is el-hívat- 
ta e’ gazdag vendégségbe, és többi vendégjei közé 
le-ültette, de azomban egy fzör fzálra köttetett két 
élű hegyes tört függefztetett feje felibe. Héjában kí
nálta ötét a’ drága eledelekkel, héjában únfzollotta 
a’ vigasságra, sem a’ drága étkek izt, sem a’ mes
terséges éneklések és muzsika fzók nem fzerezhettek 
nékie meg-elégedést, fzüntelen attól rettegett, hogy 
a’ fzörízál el fzakadván , a’ két élű hegyes tör agya
velejét által-fúrja. Mellyet efzre vévén a’ Király;



#
Hlyen, úgymond, az uralkodó Fejedelmeknek bóldog- 
sága. E’ ritka történetre tzélozott ama híres Római 
vers-író Horatius ezen fzavaiban: A ’ kinek feje felett 
fzüntelen hegyes tör függ, annak, sem a’ Szitziliai drá
ga eledelek jo izt nem fzerezhetnek, sem a’ mada
raknak es tziteráknak penge'sei vifzfza-nem-hozhattyák 
álmát a).

Semmi fzükséget nem fzenvednek ugyan az ural
kodó Fejedelmek , minden földi jókkal meg áldotta 
őket a’ menyei nagyfáfár; de koránt sem azért, hogy 
azokat bujaságra, testeiknek tsiklándoztatására, já
tékokra, és hafzontalan pompára vefztegessek; ha
nem, hogy a’ köz társaságoknak jávát öregbitsék, és 
a’ fzükölködö fzegényeket segítsék. —  Ok ugyan má
sok felett való hatalommal ’s erővel bírnak, és az Is
tentörvényein kívül senkinek másnak nem tartoznak 
tselekedeteikröl fzámotadni; de nem azért, hogy az 
alattok valókon kegyetlenkedjenek, és őket minden 
véres verejtekkel gyűjtött keresményeiktől meg-fofz- 
fzák; hanem hogy ellenségeik ellen védelmezzék, és a’ 
közönséges békességnek meg-háborítóit meg-büntes- 
s£k, —  Ok a’ törvényié vök; de azért ök sem vétettek ki 
az Isten, terméfzet, és nemzetek törvényei alól, fzin- 
tén úgy tartoznak ők azoknak engedelmeskedni, va
lamint lég alábvaló jobbágyaik. A ’ melly Fejedelem 
azokat lábbaltapodja, nem méltó ditsösséges hivata
lára. Elég világosan ki tettzik ezekből, hogy valamint 
igen fényes és ditsösséges, úgy igen súlyos az uralkodó

ti) Carmin. Libr. I I I .  Od. i .  v. 17. et f j q .  
Deftrictus enGs cui super impia 
Cetvice pendet, non Siculae dapes 

Dulcem elaborabunt faporem ;
Non avium , citharaeque cantas 

Sotnnum rcduceat. —  —  —
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Fejedelmeknek állapattya, és hogy nintsen e’ vilá
gon nagyobb tereli a’ királyi koronáknál. —  Ez a* 
fényes , de egyízersmind igen terhes fej ékesség je
lenvaló munkámnak tárgya. Ennek első eredetéről, 
és lassan lassan nevekedö méltóságáról fogok elsö- 
ben-is fzóllani, azután pedig által megyek a ’ királyi 
koronáknak közönségesen; különösen pedig a’ Ma
gyar Szent koronának, és annak minden terméfzeti 
’s erköltsi tulajdonságainak elő-befzéllésére. Vége
zetre le-irom mostan uralkodó ditsösséges Fejedel
münknek II .  L eopoldnak  , a’ múlt efztendöben , 
Szent András havának XV. napján, Magyár Király
ságra Posonyban lett fzerentsés fel koronáztatasának 
históriáját.

E L S Ő  R É S Z .

A ’ K O R O N Á K R Ó L  K Ö Z Ö N S É G E S E N .

I. T  Z  I K  K  E  L  Y.

. A * Koronáknak Első Eredetéről.
#

$• *•
Sokféle módon okoskottak a’ régi és újabb Túdosok 
a’ koronáknak eredetéről. —  A5 pogány istenekről ki- 
terjedett költeményeknek hitelt adó régi böltsek, 
most Jupiternek, majd Saturnusnak, sokan Bachus* 
nak, némellyek Jánusnak, sőt nem kevesen Pdndo- 
rának tulajdonították annak találmányát b). De mint-

b) P l in iu s  Libr. X V I .  c. 4. Conf. P o l v d o r , V e r g i l . de 
Inventione Rer. Lib. II . c. 1 7 .  D i o d o r u s  a p .  Tertullian. 
C. V II .  A t h e n a e ü s  Lib. X V .  c. 13.
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hogy ezek a’ költött istenek az emberi agynak üre
gén kivűl sohol másutt nem voltának, a’ koronák 
fel - találásának ^ditsösségét sem lehet nekiek tu
lajdonítani c). Mások , a’ kik egy kévéssé józa
nabban gondolkodnak , a’ Paraditsom kertből von- 
nyák le annak eredetét , és azt mondgyák , hogy 
midőn Éva Ádam eleibe vitetett , ’s nékie feleségül 
adattatott volna, afzfzonyi ártatlanságának ki jelen
tésére, zöld füvekből és fa levelekből kéfzült koro
nát tett Isten az ö fejére d). Mindazonáltal mivel 
ezen történetnek semmi nyoma nintsen a’ világ te
remtéséről íratott fzent könyvben, nem is lehet né
kie hitelt adni. —  Sok írók a’ bálványoknak tifztele- 
tére által hajlott Zsidóknak fzokasától húzzák le a* 
koronáknak eredetét <?). De mi ezeknek értelmén sem 
nyughatunk meg, és noha emberi találmánynak len
ni nem tagadjuk, mindazonáltal arról-is meg va
gyunk győződve, hogy még akkor hire sem volt a* 
Zsidó nemzetnek, mikor immár a’ koronák más nem
zetiségeknél fzokásban voltak. —  P l i n i u s  egy Gl i - 
tzera nevű Szicióniai afzfzonyelmésségének tulajdo- 
níttya annak találmányát f) . A’ mint mind azáltal 
Salmasius fontosán meg mutatta , annakelötte már 
régen ismeretes volt a’ korona, és Glitzera nem talál
ta, hanem tsak koronák kéfzitése ’s el-adása által 
táplálta magát g). Caelius Rhodiginus , egy István 
nevü̂  nevezetes Görögtől vonnya le a’ koronáknak 
eredetét, és ezen értelmének igasságát az István név-

, c) G e r a r d .  V o s s i v s  de  Idololatria, et J o h . G e r a r d . V o s -s i u s  in Theolog. Gentil. et N a t a l . C o m e s  in Mytho* 
logia.

d) Vid. M o s e s  B a r c e p h a s  in Lib. de Paradyfo c. * 8 .
e) M a d e r u s  de Coronis nuptialibus.

/ )  Lib. X X X V . c. 2. §. 4o.
g) Lib. in Solinu/n pag. 246, conf. Ha r d u i n i  Nóta* ad 

P l in n  loc. cit.
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ben, melly-is a’ görög nyelvben koronát jelent, fun* 
dállya h). Mellyet ugyan tagadnunk nem lehet, de 
azért nem következik, hogy ez a’ nevezetes Görög 
találta volna elsőben a’ koronákkal való élést, és 
az említett tudós Iró-is, semmi régi Írásokból meg- 
nem mutathattya gondolatainak valóságát. —

§• 2.

Helyesebben láttatnak azok előttem gondolkodni, 
a’ kik a’ koronáknak első eredetét, a’ régi nemze
tek búja vendégségeinek tulajdoníttyák, mellyekben 
az együtt vendégeskedök, a’ bor gőzétől fzármazni 
fzókott fö-fájásnak el-hárítására homlokaikat polák
kal kötötték-környül. Innen ki tettzik, hogy a’ ko
ronák nem a’ vak történettől, hanem a’ Izükségtöl 
vették első lételeket, és lassan lassan léptek mostani 
méltóságokra. —  Mellynek bizonyságára fzükséges- 
nek lenni itilem a’ régi nemzeteknél fzokásban volt 
vendégségeknek külömbkülömbféle nemeit elő fzám- 
lálni. A’ miképen a’ görög és római krónikákból 
tanúllyuk, sokféle nemei, ’s nevei voltak a’ régi 
nemzetek’ vendégségeinek. 1. Kerületeikre nézve, 
mértékleteseknek és bújaknak tartattak—  2.1dejekre 
nézve, vagy délelőtt, vagy délután valók, vagy 
esteliek, vagy pedig éjeliek voltak —  3. Az emberi 
életnek külömböző tzikketjeihez képest, mások vol
tak a’ bé-iktattáké, mások a’ gyermek ágyas afzfzo- 
nyoké, mások a’ lakadalmasoké, vagy inkáb*b há
zasulandó ifjaké , ismét mások a’ temetség után tar
tattak —  4. 4̂* vendegeskedesnek módjára nezve , vagy 
közönségesek, vagy magánosak voltak — 5. és utól- 
lyara, vegeikre nezve fzent és világi vendégségeknek 
neveztettek i). —  Minthogy e’ mostan elő fzámlált

h) Antiq. Lection. Lib. V I .  c. 19.
i) A ’ régi nemzeteknél fzokásban volt vendégségeknek ne-
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régi vendégségeknek meg magyarázása, sok időt és 
munkát kívánna ; tehát tzélomhoz képest egyedül 
arról a’ vendégségnek neméről fogok itten rövid emlé
kezetet tenni , mellytöl , némelly régi hiteles írók
nak tanúbizonyságok fzerént, eredtenek a’ koronák.

§• 3-

A’ régi tsinos nemzetek, mindenkor a’ környül- 
állásokhoz, és indító okokhoz alkalmaztatták ven
dégségeiket. örvendetes állapottyok után böv, té
kozló és búja; fzomorú történeteik után pedig öfz- 
tövér , és mértékletes vendégséget fzoktak ütni. Tulaj
don tapaíztalásainkból is tudjuk, hogy a’ kedvetlen 
történetek lelki gyönyörűségeinknek édességéit is 
meg fzokták keseríteni, melly is minthogy ízoros 
égyességben vagyon a’ testei, amarra is el hat ennek 
fajdalma. A’ kinek epefztö gondok főzik agyavele- 
jét, annak semmi drága eledelek nem fzereznek izt, 
és semmi muzsika pengesek vigságot nem okoznak. 
Ellenben egy kedves történet, régen nem látott bará* 
tainknak, és fzerelmeseinknek reménytelen fzemlélése, 
hofzfzas kívánságainknak bé-tellyesedése, és fel tett 
tzélunknak el érése minden előbbi bánatunkat el fe
lejtetik velünk, és mintha fcgyan soha semmi fzomorú, 
’s kedvetlen környül-állasok köze sem voltunk volna 
helyheztetve, mintha mindenkor egy formán fzolgált 
volna nékünk a’ fzerentse, úgy visellyük magunkat, 
örömünkbe azt sem tudjuk, mihez kapjunk , alligvár-

meiröl, im e ’ nevezetes írókat lehet olvasni H o m e r i  

Odyss. IV .  15.  feq. P l u t a r c h u s  in Sympofiacis, Ma- 
c r o b i i  Satumat. Ljb. V II .  c. 1 - 4 .  A t h s n a e i  Lib. 
DeipnooTphiftar. J u s t u s  L i p s i u s  de Ritu Convivior. 
ap. Romanos, J u l i i  C a e s a r . B u l l i n g e r i  Lib. de 
Conviviis Vetfcrum, et O s t e r m a n n i  DiíTertatio de con- 
vivandi coenandique Veterum ritibus. Id. de veteruw 
Romanorum convivandi ritibus.
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juk, hogy fzivünk vigságának okait, meg hitt ba
rátainknak kebeléibe önthessük.— Már az illy orvén- 
detes környülállások között, a’ régiek - is gazdag és 
tékozló vendégségeket fzoktak ütni, és nem tsak C<?- 
resnek és Bachusnak, hanem még Ve'nus isten afzfzony- 
nak is örömmel áldoztak.

S- 4-

Gyakorta minéinü következései legyenek a’ gaz
dag és vig vendégségeknek, tulajdon tapafztalásaink- 
ból is tudjuk. Az Indiai füfzerfzamokkal jól el kéfzít- 
tetett eledelek nemtsak érzekény gyomrainkban, 
hanem még vékony ereinkben kerengő vérünkben is 
nagy tüzet gerjefztenek. —  A ’ mohon ivott bornak 
és más fzefzes italoknak gőzé el - boríttya agyve- 
löinket , fzemeinkre homályt von, meg tántoríttya 
testünknek két ofzlopait a’ lábakat, rebegöve tefzi 
nyelveinket, végtére a’ sok dobzódas unalmas fej
fájást hagy maga után. —  Gyakran tapafztaltak a* 
régiek a’ bornak és más lelkes italoknak illyetén tu
lajdonságait , a’ kik minden kedves történeteik után 
gazdag vendégségeket fzoktak ütni, érzették azt is, 
hogy azok ártalmára vágynak egésségeknek; de mi
vel őseikről mintegy örökségül reájok maradott fzo- 
kásaikat el nem akarták hagyni, hol e g y , hol más 
efzközöket próbáltak vendégségeikben kapni fzokott 
fej fájásaiknak el-hárítására; végtére történet fze- 
rént, egy valaki közülök homlokára egybe font ru
hát kötvén, hafznát tapafztalta , hafznos találmá
nyát másokkal-is közlötte, ’s ekképen lassan lassan 
ismeretessé lett a’ vendégségekben való homlok kö
tés, úgy annyira, hogy idő jártára, senki fej kötő 
polák és illatozó kenetek nélkül meg nem jelent a’ kö
zönséges vendégségekben, k). Lassan lassan minden

k) Vid. A r i s t o p h a n k s  S c h o l i a s t a  in Libro de Avibus.



régi nemzetek előtt ismeretessé lett ez az egyéb aránt 
^tsekély eredetű eí'zköz, elannyira, hogy végtére, 
nem fsak a’ Görögök l), és Rómaiak m) ; hanem még 
a ’ Persák n) , Indiaiak oj, Egyptombeliek p), és Ta 
rentinusok-is gyakorlásba vették azt q).

§• 5*
Minden dolognak kezdete együgyü fzokott lenni. 

Hlyen volt a’ koronáké is. Pliniusnak jegyzése fze- 
rént, elsőben tsak az együtt-vendégségekben volt az 
gyakorlásban, annakutánna pedig a’ közönséges is
teni tifzteletekbe-is bé vétetödött, és nem'sak az 
áldozó papoknak fejeikre, hanem még az áldozatra 
fzenteltetett barmoknak fzarvaikra is külömbkiilömb- 
féle virágokból , zóld fa levelekből kéfziilt kofzo» 
rú forma koronák tétettek, mellyek által mind ket
tőnek belső ártatlanságát akarták a’ régiek ki je
lenteni. Idővel, midőn a’ napkeleti nemzetiségek, ’s 
nevezetesen a’ Görögök között a’ bajnokoskodás fel* 
állott, ritkán mentenek ki a ’ bajnokok a’ bajvívó 
piatzra, hogy még előre borostyán ágakból öfzve 
font koronákat ne kéfzitettek volna, mellyeket azok 
nyertének el , a’ kik bajnok társaikon gyözedelmet 
vettenek, és azokat fejeikre tévén, mások előtt-is 
mutogatták gyözedelmeiket. —  A ’ baj-vívóktól a*

P l ü t a r c h i  Sympofion Lib. III. Probl. 1. A t h e n a e i  
Lib, X V .  c. 3.  et  10. Sí l e n  u s in Cyclope Euripidis 
Act. 4. H o r a t i u s  Carm. Lib. III.  od. 14.

l) J u v e n a l .  Satyr. X I .  v. 122. O v i d i u s  Metamorphof.
Lib. I l i .  v. 555. et de Arte Amandi Lib. I. v. 582.

m) A t h e n a e u s  Lib. X V .  c. 5. P o l y d .  V e r g i l . de Kér. 
Inventione Lib. II. c. 17.

n) H e r o d o t . in Caeliop. Conf. H o r a t . Lib. I.  od. vlf.
0) A l e x . ab. A l e x a n d r o  Geneal. Lib. V ,  c. 21.
p) C o r n . N e p o s  in Agelil. c. 8* 
y) J u v e n a l . Satyr. V I.  ri' 297.
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hadi seregekre ment ez a’ fzokás által, holott, a’ mint 
alább meg fogjuk látni , nemtsak a’ győzedelmes 
hadi vezéreknek, hanem még a’ bátor, és hazájok- 
nak boldogságáért minden hadi nyomorúságokon és 
vefzedelmeken fzerentsésen által ment köz vitézek- 
nek-is zöld ágból kéfzűlt koronák adattak jutalomul. 
—  A’ győzedelmes hadi Vezéreknek a’ néptől adat- 
tatni fzokott rendkívül való tifztelet serkentette fel 
végtére a’ királyokat, hogy ők is mások felett való 
méltóságoknak, és hatalmaiknak ki • nyilatkoztatá- 
sara, aranyból és ezüstből kéfzittetett koronákat vi
seltek a’ közönséges helyeken. —  És igy, a ’ mi ele- 
jenten tsupán gyógyító efzköz volt, idővel fzentség- 
nek, erősségnek, gyözedelemnek, ’s királyi méltó
ságnak tziméréve lett.

ír. T  Z  I K K E L  Y.

A* régi Nemzeteknek Koronáikról.

$. 6.

ÍVTinekelőtte még a’ nemzeteknek együgyű erkől- 
tseiket a’ bujaság, és fösvénység meg nem véfzte. 
gette volna, gyógyító efzközök gyanánt voltak a* 
koronák. (§.2.) E’ két pokolbeli ostmány fajzatnak 
világra való jövetele és fel - nevekedése után, azok
nak együgyűsége • is kevélységre fordítatott, és az 
alatsony kunnyokból fényes királyi palotákba vitet
tek-által. A ’ régi nemzeteknek koronáik nemtsak 
formáikra, hanem matériáikra nézve • is külömböz- 
tek a ’ következő és jelenvaló időknek koronáitól. E* 
külömbséget másként meg-nem tanúlhattyuk, ha
nemha mind a’ régi, mind a’ későbbi nemzeteknek 
korőtoáit le-festéndjük, ’s öfzve hasonlításd^uk. Régi



koronáknak nevezzük azokat , mellyek hajdan a’ 
Görögök, Rómaiak és más hasonló tsinos nemze
teknél fzokásban voltak, mellyek mindazáltal, vagy 
tellyeséggel el - enyéfztek, vagy tsak némely homá
lyos nyomaikat hagyták magok után. —  Új és mos
tani koronáknak tartyuk azokat, mellyekkel a’ ké
sőbbi ’s jelenvaló időkben éltek, és még most-is él
nek a’ Királyok ’s más uralkodó Fejedelmek, és mél- 
tóságosan (per excellentiam) koronáknak neveztetnek.

$• 7-

A’ régi koronák, mellyekkel hajdan a’ Görögök , 
Rómaiak, és más világosabb elméjű nemzetek élté
nek , nemtsafc matériájokra , hanem formájokra 
nézve is külömböztenek a’ mai koronáktól. A ’ mi 
materiájokat illeti, elsőben gyapjúból avagy lenből 
kéfzült polák, annakutánna pedig zöld fa ágakból, 
fzagos füvekből, és virágokból öfzvefont kofzorúk 
vólták azok. —  Formájokra nézve, három ’s négy 
új ízélességii , öfzve hajtogattatott és homlokaikra 
tekergettetett gyenge váfzony, avagy gyólts ruhák
ból állottak, mellyeket elsőben az együttvendegeske- 
dők az agyvelöre fel menni fzokott bor és más lel
kes italok gőzének meg - akadályoztatására kötöttek 
homlokaikra , idővel pedig más végekre - is alkal
maztatták azokat. Továbbá koroniáiknak matériá
ját az időnek és fziveiknek indulattyaihoz-is fzok- 
ták fzabni, úgy hogy másfélékkel éltek ok a’ bé
kességnek , másfélékkel a’ hadakozásnak idején; 
más félékkel örömöknek ’s fzomorúsagoknak ; más 
felekkel virtusaiknak ’s hibás tselekedeteiknek ki- 
ny ilatkoztatására.

$. 8.

Azok a’ koronák, mellyekkel tsendes békességben 
éltének, Békesség koronáinak neveztettek. Ezek is pe-
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dig két rendbeliek voltak, ú. m. magánosak és kö
zönségesek a). Magános koronákkal fzoktak élni :
1. Az együtt vendegeskedök, olly véggel, hogy azok 
által, a’ mint már feilyebb is meg-jegyzettem, a’ 
réfzegitö italokkal való élesből ízarmazoi ízokott 
fej fájást el-harítsák magoktól. Az illyetén koroná
kat eleinte vékony váfzonból, gyóltsból, sót még 
pofztóból-is fzokták a’ régiek kéfzíteni: idővel, a* 
midőn a’ plántáknak és füveknek gyógyító erejét-is 
kezdették ismerni, zöld fa ágakból, fzagos virágok
ból és füvekből, nevezetesen veres rósából, töltséres 
virágból, pólajból, violából, rnirtusból, lavendulá- 
ból, liliomból, petreselyem fűből fontak magoknak 
koronákat , mellyeket tulajdonképen kofzorúknak 
neveztenek r). Minden vendegségi koronák között 
lég inkább fzokásban voltak a’ folyó borostyán 
ágakból kéfzittettek, mivel leg-nagyobb hivesitö és 
fej fájást enyhitöerejettapafztalták annak a’ régiek s)* 
Innen ízármazott az a’ fzokás, melly fzerént miad 
a’ régi, mind a’ későbbi időkben folyó borostyán 
agakból tsinált tzégerek függefztettek a’ bor korts- 
tnáknak eleikre. Hogy sokan rósákból tsinált koro
nákat tettek fejeikre a’ vendégségekben, oka e’ volt* 
mivel a’ rozsa a’ régieknél halgatásnak tzimere volt, 
melly által ázt akarták a’ vendégeknek értésére ad
ni, hogy minden vendégeskedésekben elő forduló be* 
ízédeket és történeteket titokban kellyen tartani t).
2. A ’ fzüz leányok fzemérmetességeknek ’s fzeplöte- 
len fzüzességeknek ki-jelentésére, és ezeknek koro
náik többnire fenyő ágakból volt kéfzíttetve, mellye-

r) Vid. P l i n i u s  Lib. X X I .  c. 2. Conf. Sa l m a s i i  Exerci- 
tat. Plinian. p. 371.

j) Vid. Lib. A t h e n a e i  X V .  c. 3. et 7.
t) Innen fzármazott ama jeles deák példabeTzéd: fu b  raja. 

dictum  f i t , az a z ; Titokban maradjon közöttünk.
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két midőn fejeikre fel tettének, hajaikat fzabadon bo- 
tsátották u). Azt is meg kell még itten jegyeznünk, 
liógy más matériája volt a’ gyenge ’s nevedékeny , 
más pedig a’ már fel-nött, és párosodásra alkalma* 
tos fzüzqk koronájoknak. A ’ gyenge fftizeké fenyő 
agakból, a’ házasulandóké pedig mirtus fából és 
kellemetes fzinü, ’s fzagú virágokból fonattattak öfzve, 
annak ki-jelentésére, hogy már ok nem utállyák a* 
férfiakat, ’s ezen kivül pedig az emberi nemzet 
fzaporitására-is alkalmatosak x). Ellenben azoknak 
a’ leány fzemélyeknek, a’ kik magokat hajadon ko
rokban lég-drágább kintsektöl ú. m. fzüzességeiktöl 
meg-engedték fofztatni, kiváltképen pedig a’ tifzta- 
talan életű hajadonoknak, tellyességgel semmi koro
nát, avagy kofzorút nem fzabad volt fejeiken visel
ni y) .—  3 Az egymást fzeretö ifjak, avagy mátkák, 
kiknek koronáik többire piros rósákból kéfzíttétek, 
mellyekkél ok egymáshoz való igaz hajlandóságok
nak bizonyítására fzoktak kedveskedni. Ezen okon 
a’ rósa a’ régi Görögöknél és Rómaiaknál a’ fzere- 
lem isten asszonyának Venusnak fzenteltetett, és 
fzerelmet jelentett. —  4 Az öfzve költt mátkák, 
mellyeket ok mennyegzöjöknek első kedves nap* 
jan tettenek fejeikre. Ezeknek koronáik pedig myr- 
tusból volt kötve , annak ki - nyilatkoztatására, 
hogy ők mind ketten tií'zta fzüzek lettenek, és sem
mi fajtalan tselekedetekkel meg nem fertéztették 
légyen ifjú életeket. Kétség kivül ezektől a’ régi nap-

u) Innen vagyon ama Romai fzó ;  Virgo in C a p illis , az 
a z , hajadon leány.

x ) Conf. C l a u d i a n u s  de raptu Proferpinae Lib. II. v. 
140. Nunc fociat ílores, feleque ignara coronat, Augu- 
rium fatale tori.

y) Ez a’ fzokás még most is fen vagyon a ’ valóságos 
Magyarok között.
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keleti pogány nemzetektől maradott némelly napnyú- 
goti kerefztény népekre az a’ fzokás, melly fzerént 
az öfzve párositatandő ifják közül a’ férfinak zöld 
füvekből kéfzült bokréta adatik, a’ leány fzemély- 
nek pedig ugyan zöld füvekből tsinált ki» kofzorú 
tetetik fejére, mellyet a’ vőlegény fzokott ágyas há
zában le venni, annak jelentésére, hogy ö nékie már 
jussa vagyon kedves párja lzüzességének el-vételére.

$• 9-

£) Közönséges koronák voltak a* régi Görögöknél 
és Rómaiaknál 1.) Az Innep és más emlékezetes na
pokon viseltetni fzokott koronák, mellyek által ők 
rendkívül való örömeiket és fzerentséjeket másoknak 
is ki akarták nyilatkoztatni, és azok kivaltképen folyó 
borostyán ágakból, és kedves illatú virágokból vol
tak öfzve fűzve. Illyetén koronákkal inneplették meg 
a’ Lacédemonbeliek azt a’ fzerentsés napot, mellyen 
Lysander fö hadi vezérek az Athénabelieket meg
vervén, egynéhány hadakozó nagy hajóikat meg
égette z). Illyenekkel mentek az Athénabeliek a’ 
győzedelmes Focion eleibe j). —  Illyenekkel fogad
ták a’ Latziumbeliek, Görög Orfzágból nagy gyöze- 
delmi ponpával vifzfza-tért JSérót v). —  2. A ' te- 
metségi koronák, és ezeket nemtsak a’ fö emberek
nek hóit testeiket fedező koporsókra, hanem még- 
hamvaikat tartó edényekre-is fzoktak tetettetni, a’ 
melly koronák tsupán fzagos virágokból és füvekből 
vólták kéfzítve. Ez a’ fzokás leg nagyobb divatban 
volt hajdan a * Görögöknél , nevezetesen pedig a’ 
Sparta-Athena - és Macedonbelieknél. őket követ
ték a’ Rómabeliek , sőt idővel a’ kerefztények - is.

s) V id . P l u t a r c h u s  in Lyfandro T . I. p. 441. 
j)  Id. in P h o c i o n e  T .  I. p .  746. 
v) X i p h i l i n u s  in Nerone p a g ,  723.
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A’ mint Plutarchus meg-jegyzette, Hannibál Marcel- 
lus testének hamvait ezüst edénybe zárva, és arany
ból kéízíilt koronával fel-ékesítve küldötte-vifzfza 
hazafiainak a). 3) jP kegyességnek koronái, melly ék
kel a’ régi pogányok a’ közönséges áldozatokban 
éltének, hogy azok által isteneikhez való haladatos
ságokat és engedelmességeiket meg bizonyittsák. 
Az illyetén koronák mindenkor azoknak §z istenek
nek terméfzetéhez voltak alkalmaztatva, a’ kiknek 
áldozatot vittenek. Céresnek búza kaláfzokból; Ba- 
chusnak folyó borostyán ágakból, fzöllö vefzí'zök- 
böl és levelekből; Junónak fzöllö vefzfzökböl; Her- 
culesnek pedig folyó borotsyán ágakból mestersé
gesen öfzve font és fel ékesittetett koronákkal fzok- 
tak áldozni —  4- -éP tifztességnek koronái, és ezek 
vagy aranyból és ezüstből, vagy rézből, vagy pe
dig olaj ágakból kéfzittetek. Hlyen koronával ked
veskedtek Jupiter istennek Vzok a’ Látziumbeli kö
vetek, a’ kik békességnek fzerzesére küldettek Ró
mába b). Hasonló koronát küldöttének a’ Chártagó- 
beliek Rómaba, midőn a* Tanátsnak Samniteseken 
vett gyözedelmeikhez fzerentsét kívántának c). Hlye- 
ténnel ti/ztelték meg a’ Saguntinusok a’ Capitólium- 
ban lakó Jupitert a ’ nékiek adott gyözedelemért d). 
Illyent ajándékoztak a’ Tirusbelick Nagy Sándornak 
ö hozzá küldetett követtyeik által e) ’s a’ t. 5) A* 
virtusokat jutalmaztató, és rojz tselekedetekct büntető 
koronák. Virtusnak koronái adattattak azoknak, a’ 
kik vitézségeiknek, mértékletességeknek, böltsessé-

<7) Id. in Marcello T .  1. pag. 316,
b) L iv iu s  Libr. III. cap. 57.
c) Id. Lib. X X V I I I .  cap. 39.
d) Id. ibid.
<i) Vid. C u rtius  de rebus geftis A l k x a n d r i  M. Lib IV .  

cap. 42.
P,



geknek, adakozoságoknak, hazafiúi fzereteteknek, 
tudományaiknak, ’s egyébb virtusaiknak jeles pél
dáit adták— Apollonius Tianaeus mértékletesség ko
ronáját ajándékozott Titusnak, Vejpajianus R. Tsá- 
fzar fiának f). A ’ Spartabeliek böltsességnek koroná
jával tifztelték meg ThejniJlocltjl a’ köz társaság dol
gainak fzerentsés folytatásában mutatott okossá
gáért g). nf- JSfaufideJi ádakozósagnak koronájával 
ajándékozták meg hazafiai , hogy Hazájának fze- 
geny állapattyában tulajdon jóízágait e l-adta, és 
azokból váltott pénzéi fizette ki a’ vitézeket h) —  
Illyen koronát nyert Demojthenes-is a* Rómaiktól, 
rninekutánna hazájának le romlott kőfalait tulajdon 
költségén föl épitette volna. Tudománynak koronáit 
nyertek a’ nevezetesebb vers-irók, ékesen fzóllók, 
a’ fzép tudományoknak közönséges tanitói, és fzor- 
galmatos gyakorlói i), mint p. o. Tacitus, a’ ki az 
ékesen fzóllásnak mesterségében egyébb társait felül 
múlta k) És épen az illy közönséges meg-jutalmazta- 
tas volt oka, hogy a’ tudományok a’ régi Görögök
nél és Rómaiaknál kiváitképen virógoztanak. Utoly- 
lyára még a’ gonofztévöknek fejeikre is koronák té
tettetek, még pedig tövisből és más alávaló fa-ágak
ból kéfzitetett koronák. Inneu ki tettzik, miért téte
tett légyen tövis korona e’ világ Megváltójának 
fzentséges fejére.

§. 10.

A ’ melly koronákat a’ régiek hadi vezéreiknek, és 
vitézeiknek ofztogattak , Vitézi koronáknak nevez-

i8  ----- : =====

f ) P h i l o s t r a t v s  in V i t a  A p o l l o n i i .  L i b.  I V .

g )  P l u t a r c h u s  in V i t a  T e i n i f t o c l i s  T .  i  p .  120.

h )  C icero de Opt. Gener. Orat.
i) P a s c h a l i u s  L i b .  V.  c.  1 1 .  

k ) T a c i t .  L i b .  X V I .  c. 4.
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tettek. Éleínte tsak a’ közönséges játékokban és baj- 
vivásokban volt a’ korona viselet ízokásban. Innen 
vették azt fel az uralkodó Fejedelmek, a’ kik nem- 
tsak győzedelmes hadi vezérjeikn *k, hanem bátran 
viaskodó köz vitézeiknek-is hasonló koronákat aján
dékoztak, hogy az azokból fzármazott ditsöség má
soknak is öfztön lenne a’ katonai életre, és a’ serény 
vitézkedésre. Lég elsőben is az Athenabeliek vették 
ezt a’ difsiretes fzokást gyakorlásba, tölök tanúlták 
a’ Lacedemonbeliek , és több Görög orfzági lako
sok. Nem-is ok nélkül mivelték ok ezt, mivel ha 
valaki más, bizonyára a’ jó hadi vezérek, és hazá- 
joknak boldogságáért éjeli ’s nappali nyughatatlan- 
ságot fzenvedö , sőt lég-drágább jóízagokat, t. i. 
életeket is fel - áldozni kéfz vitézek méltók a' lég 
nagyobb tifzteletre és jutalomra —  Minden igaz ha
zafi köteles volna a’ köz jóért és tsendességért fegy
vert kötni, a’ katonák a’ mi kötelességeinket is ma
gokra vefzik, mi érettünk - is hadakoznak ök, még 
pedig úgy , hogy egy kévés napi bérért kéí’zek minden 
óraban és fzempillantásban magokat, vagy meg-tson- 
kittatni, vagy életektől is meg fofztatni engedni. Még
is kinek vagyon kevesebb betse, mint a’ katonának? 
hol vagyon egy meg-vetettebb állapat a’ hadi álla- 
patnál? Sok indulatos uralkodó Fejedelem egy pufz- 
ta városért, egy ’s két melföldre nyúló tartomány
káért, egy hafzontalan udvari tzéremóniának el-mu- 
latásáért, sokízor semmiért, két , három ’s több 
fzáz ezer vitézeket-is feláldoz nyakasságának, és 
minden orfzágait koldussá tefzi. Elegendő próbáit 
adta telhetetlen indulatainak az el-múlt fzázadban 
XIV. Lájos Frantzia Király.

$• 1J-

A’ hajdani vitézi koronák, a’ mint tárgyaikra, 
ügy formáikra nézve is külömböztenek egymástól—-

B '2
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Elsőbb tekentetben némellyek tábori ( castrensis ) , 
mások ostromlói ( obsidionalis ), némellyek köfali 
(muralis), mások ismét hajói (navalis) koronákat 
nyertek. Tábori korona tétetett annak jutalomul, a* 
ki az ellenség táborának sántzain lég elsőben bé ment, 
és azokat el is foglalta. Pliniusnak Írása fzerént, 
elejenten zöld fa ágakból, annakutánna pedig tifzla 
arányból volt az illyen korona kéízittetve I). —  
Kőfalt korona ajandékoztatott annak a’ vitéznek, a* 
ki a’ meg fzáUoít városnak , vagy várnak kőfalaira 
elsőben fel-hágóit. Ennek materiája.is arany volt, 
és nemtsak Ezredeseknek és Századosoknak, hanem 
köz vitézeknek - is ajándákoztatott , hogyha bátor 
tseleketeiknek , vagy magok a’ fő vezérek, vagy 
katonai társaik fzemmel látott tanúi voltak m) —  
Ostromlói koronákat nyertek azok, a’ kik az os
tromlásban lég-ditsiretesebben viselték magokat —  
Hajói koronát nyert jutalomul az a’ hajós katona, 
a’ ki a’ vizen való ütközetekben elöfzör az ellenség 
hajójára által ugrott, és azt vagy el-vette, vagy 
meg égette. Ez a’ korona-is aranyból volt tsinálva —  
Illyetén korona ajándékoztatott M. Agripának n); 
és Terentius Varrónak, a’ kik a’ tengeri tolvajok
nak hajóikat el foglalták ; nem külömben A. Attilius- 
nak Nabin ellen viselt fzerentsés tengeri ütközetében o). 
És az illyetén koronáknak, minden más vitézi koro
nák felett leg több betse volt p). —  A ’ hajói korona 
ofztogatás és nyerés nemtsak a’ Rómaiaknál, ha
nem ö elöttök már a’ Görögöknél-is gyakorlásban 
volt. Midőn Athenának ellenségei mindenfelől ki-köl- l)

l) Libr. X V I .  c. 4.
m) Conf. L i v ii  Libr. X X L
n) Id. Libr. X.
o) Vid, P d i n i i  Libr. X X V I .  c. 4.
p) A m m ! a k i  s M arc e l l i n u s  Libr. X X I V ,
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tek volna ellene, arany korona rendeltetett azok
nak meg-jutalmaztatására, a’ kik három evező ha
dakozó hajókat kefzitenének, és azokat elegendő 
hajós katonákkal-is meg-töltenék a’ köz társaság
nak hafznára. Lég-első volt ennek végben vitelé
ben Apollodorus, azért Demosthenes közben járo- 
sága által meg-kerte, és el-is nyerte jutalmát. Xe- 
Hofonnnk tanúbizonysága fzerént, a’ Görögök min
den tengeri ütközetekben győzedelmeskedő vitéze
ket illyen koronákkal jutalmaztatták meg q). Hogy 
ha a’ köz vitézek méltók voltak illy ízembe tünÖ 
jutalomra , sokkal inkább a’ kormányozó hadi vezé
rek, kiknek vigyazósága, okossága, és bölts ren
delései által verettetik - meg az ellenség. Lysander, 
a’ ki gyakorta győzedelmeskedett tengeri ütközetei
ben , egynéhány hajói koronát nyert hazafiáitól ■— 
Illyetén jutalom adattatott végtére még azoknak-is , 
a’ kik az ellenségnek fzigeteibe elsőben által men
tek , és azoknak sántzait, ’s erősségeit el-foglalták.

§. 12.

Ide tartoznak még a’ győzedelmeseknek adattatni 
fzokott, és gyözedelmi pompához való koronák is r). 
Győzedelmes koronát nyertének azok a’ hadi tifztek, 
és1 közönséges vitézek, a’ kik hadi virtusaik által 
magokat meg-külömböztették, és gyözedelmet vet
tetlek ellenségeiken. Illyen koronával tiízteltetett-meg 
nagy Saádor Indiából való győzedelmes ki-menetele 
után s) Illyent nyert Torquatus a’ Római Tanátatól 
bajnok társának meg-öletése után t). Illyent Brajidas, 
a’ ki rend kívül való vitéz tselekedete által Görög

q) Hiítor. Graec. V II .
r) C o r o n a e  victrices et t r t ump hal e s .

j) Vid. C u R T ius  de Rebus geltis Alcxamlri Mag ü .  
t) Vid. L i v i u s  Iliit. Lib. VII.
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orSzágot végső romlásától megmentette u). Ezokáért 
gyözedelem tzimerének tartották a’ régiek a’ koro
nát, és a’ kiket ok halálok után-is meg akartak tisz
telni , koronákat helyheztettek azoknak emlékezeté
re emeltetett ofzlopoknak tetejére. Ellenben a’ koroná
nak el-törését, végső vefzedelemre magyarázták. 
Mithridates Pergamus Királyának fejéröl a’ földre 
le-esett és fzéllyel tört arany koronája, mind néftie 
magának, mind a’ népnek nagy meg rémiilést oko
z o tt—  Pausnnias egy költött istenről emlékezik, 
a’ ki jobb kezében gyözedelrnet, az az, elefánt 
tsontból és aranyból mesterségesen kéfzittetett ko
ronát és pántlikát tartott, mellynek rnagyarázattya 
e’ volt, bogy a’ győzedelmeseknek koronával együtt 
pántlika-is ajándékoztatott x). Azt is Szükség pedig 
itten mcg-jegyezni, hogy ez a’ tifztesség, nemtsak 
épségben ’s életben meg-maradott, hanem még az 
ütközetekben el-húllott erős vitézeknek-is meg-adat- 
tatott. Példa ide Brutus, kinek viadalban meg-hólt 
és sok gyözedelmi koronákkal meg-tiSzteltetett tes
tét, a’ lovas seregeknek vezérjei nagy pompa kö
zött kisirték Rómaba y). —  P e r i c l e s  Samiusokon 
vett gyözedelme után, ütközetben el-húllott katonái
nak sírja fele álván, az egéfz hadi seregnek hallat
tára meg-ditsirte, a’ jelen levő fö aSzSzonyok pétiig 
koronákkal és pántlikakkal tisztelték meg-öket z).

S. 13-

Gyözedelmi pompához való koronák ajándekoztat- 
tak hajdan azoknak a’ fö kormányozó hadi vezé
reknek, a’ kik ellenségeiknek meg-verettetése után

u) Vid. T h u c id ib e s  L ib .  I V .
Lib. X V .

y )  V id . D i o n y s . Ha l i c a r n a s s e u s  Lib. V .
z) V id . P l u t a r c h u s  in Pericle.
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gyözedelmi ponpa között tértenek vifzfza hazájokba. 
Kétfélék voltak az illyetén koronák , úgymint: I. 
Ollyanok, mellyekkel magok a’ hadi seregek tiíz- 
telték meg érdemes fö hadi vez*rjeiket, és ezek 
vagy tsupán borostyán ágakból, vagy pedig arany
ból kéfzittettek voltak. Az elsőbb rendbelieket fejei
ken viselték a’ gyözedelmi fzekérben ülő hadi vezé
rek; az utolsóbbakat pedig az arra rendeltetett kö
zönséges fzolgák tartottak fejek felett. —  És ez a’ 
ditséretes fzokas nemtsak a’ Görögöknél , hanem a’ 
Rómaiaknál - is gyakorlásban volt. —  Az illyetén 
gyözedelmi pompához való koronákat, akár boros
tyán ágakból, akar aranyból kéfzittettek legyenek 
azok, mindenkora’ Capitoliumban tették-le a’ győ
zedelmes Vezérek 7), akár hartzba menetelek előtt 
tettenek légyen arról Jupiter istennek fogadást, akár 
nem. Ellenben a’ Görögök, és nevezetesen az Athé- 
nabeliek Minerva isten afzfzonynak fzokták azokat 
fzentelni v). —  Meg-tartásra méltó dolog még az-is, 
hogy a’ borostyán ágakból kéfzült koronák, nem 
minden közönséges, hanem égyedül az illyetén di- 
tsösséges végre fzenteltetett borostyános erdőkből 
vétettek; minemüek Pliniusnak jegyzése fzerént Ró
ma varosánál tsak kettők voltak, u. m. az elsőbb 
és régibb a’ JSuma borostyánosa; az utolsóbb pedig 
és újabb, az úgy neveztetett Tsafzári borostyános, 
holott gyakran vendégeskedtek és múlatták mago
kat Rómának főbb rendii lakosai a). Hlyen egy bo
rostyános hely volt Dajhe városa mellett - is. —

7) Capitoliumnuk neveztetett egy azon hét hegyek k ö z ü l , 
mellyeken épült Rónia városa , niellyneh tetején egy 
erős v á r ,  és abb m egy Jupiter istennek tifatelctére 
fzenteltetett templom feküdött. 

v) Vid. P l a t ó  de Legibus Lib. X II.  
tt) Id. ibid.

U



II. Ollyanok, mellyeket a’ tartományok fzoktak gyö- 
zedelmes Vezérjek eleibe küldeni, és ezek a’ gyöze- 
delmes fzeker előtt vitettek —  Négyfzáz illyen koro
nákat ajándéko*ztanak a’ tartománybeliek Róma 
ellenségein gyözedelmet vevő Aemilius Paulusnak b). 
Hasonló koronákkal tifztelte-meg Görög orfzág Ly- 
sandert, a’ ki minden ütközeteiben rendkívül való 
fzerentsé\rel élt c), és ezeket sem a’ Görögöknél, 
sem a’ Rómaiaknál nem-fzentelték a’ győzedelmes
kedő hadi vezérek az istennek , hanem hóitokig meg
tartották magoknál.

III. T Z I K K E L Y.

A* régi királyi Koronákról közönségesen.

§• *4-

Ivirályi koronáknak neveztetnek azok a’ külső 
látható ditsösséges tzimerek, mellyek által némelly 
uralkodó Fejedélmek, más méltóságú, és közönsé
ges hivatalba helyheztetett fzemélyek*öl meg-külöm- 
böztetnek. E’ mellett az-is jelentetik még azok által, 
hogy a’ kik illyetén ditsösséges tzimert viselnek, 
leg első ízemélyek legyenek a’ köz társaságokban, 
a’ többi tagoknak fejei , és nemtsak méltóságok
ra , hanem hatalmokra nézve-is nagyobbak a’ töb
bieknél —  Két fontos kérdés adja itten elő magát. 
Első ez: Mikor tétetett a’ korona királyi hatalom
nak tzimerévé ? Második ez : Mellyik király fejére 
tétetett legyen lég - elsőben - is korona felséges hiva
talával öfzve kaptsolt belső méltóságának ki jelen-

b) Vid. Plutarchus in Aemilio Paulo.
c) Id. in Lyfandro.



lésére? —  mi az első kérdést illeti, annak meg
fejtésében eleitől fogva kiilömbözö értelemmel vol
tak a’ Tudósok. A’ régi költeményezö Poéták, az 
a z , vers-irók, és azok is , a’ kik ö utannok lialgat- 
ta k , úgy velekedtenek, hogy mind a’ királyi pál- 
Izát, mind a’ koronát Jupiter fö isten ajándékozta 
légyen a’ Királyoknak. Melly által nem egyebet 
akartak ök jelenteni, hanem hogy a’ királyi korona 
menynyei adomány , és hogy az uralkodó Fejedelmek 
nem fzemélybeli érdemeiknek, hanem égyedül az 
isteni kegyelemnek köízönhetik minden e’ világi 
ditsöségeket, e’ földön Isten képét viselő í'zemélyek, 
és hogy kötelesek legyenek a’ reájok bízatott népek
nek boldogságára fzorgalmatosan vigyázni -  Pli- 
nius és az ö kővetői azt állatták, hogy a’ bornak 
istene Bachus tett volna lég - elsőben - is maga fejére 
koronát, mingyárt azután, hogy az ö ellene pár
tot iitö Óriásokat meg győzte volna d). —  Sokan 
Babylon első királyának Nimródnak tulajdonították 
a ’ koronáknak találmányát, a’ ki mingyárt király
ságra való emeltetése után egy korona forma jelen
séget látván a’ felhőben, ertz öntő mestereit öfzve- 
hivatta, és ahoz hasonló koronát öntetvén, magá 
fejére tette. A ’ melly noha merő költemény; mind
azonáltal olly nagy hitelt fzerzett magának az em
beri nemzetnél, hogy nemtsak a’ sült pogányok, 
banem még a’ kerefztények közül is nem kevesen 
találtattak ollyanak, a’ kik a’ királyai koronákat égi 
tsinálmányoknak lenni tartottak, és tartyák még 
ma-is ej.

d )  V id . P l i n i u s  Lib. V II .  c. 56.
e) Vid. E utychius  in Annál. A lex. P. I. pag. 36. Conf.

B b c k m a n n i  Notitia Dignitat, Illuftr, Difiért. I V .  c. 3 I



§• *5 -
Mindezeket, mint babonához fzokott emberi agy

nak hafzontalan költeményeit úgy nézi, és meg-is 
veti a’ józan okosság. Mihelyt lábra kapott a’ ki
rályi méltóság, leg.otlan azon voltak a’ nyughatat
lan elmék, hogy egy olly különös ékességet talál
hassanak, mellyek által az uralkodó Fejedelmeket 
másoktól meg lehessen külömböztetni. —  Elsőben is 
tehát különös köntösökben öltöztették őket, annak- 
utánna koronákat tettek fejeikre, tudván a zt, hogy 
a’ Királyok a’ nemzeteknek fejei , és valamiké
pen hogy a’ fö lég nemesebb réíz a’ testnek egyébb 
tagjai között: úgy a’ királyok-is legelsők, ’s leg
több tekintetet érdemelnek f). —  Mind a’ régibb, 
mind az újabb históriákban úgy olvassuk, hogy 
minden birodalombeli uralkodó Fejedelmeknek kü
lönös királyi öltözeteik voltak, ’s vágynak még ma
is, külömbözöknek kellett tehát fejek ékességeinek- 
is lenni. Régenten, a’ midőn még a* bujaságnak 
mételye meg nem vefztegette az emberi nemzetnek 
fzivét, a’ Királyok-is fejér gyóltsból, patyolatból, 
bársonból, avagy más könnyen gombolyagba teke- 
rithetó selyem matériából kéfzúlt polákkal fedez
ték bé fejeiket. —  Illyetén süvegekkel éltek hajdan, 
sőt élnek még ma-is sok Ásiai és Afrikai feje
delmek. Némellyek püspöki süveg formára tsinált 
fej-ékességeket viseltek, mint p. o. a’ Persiai Szo- 
fik , az az Királyok. —  Ismét mások más formájú 
bokrétákkal; drága kövekkel és gyöngyökkel fel- 
ékesitetett süvegekben gyönyörködtek. A’ későbbi 
fzázadokban találtattak-fel az ezüstből és aranyból 
iniveltetett koronák, mellyekre lassan lassan drága

f )  Vide. Mart. S c h m e i z e l i i  Difiért, de Capitis ,  prae alii* 
corpcris humani membris dignitate, et praeflantia.
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gyöngyöket és betses köveket ragafztott a’ telhe
tetlen bujaság. Tsak egynéhány fzáz efztendökkel 
ez előtt vétetett fel az a’ koronáknak neme, mellyel 
már most minden Európai kerefztény fejedelmek- 
n<̂ k fejeik ékeskednek, és a’ mellyeket bé-zárlott 
koronáknak ( Coronas clausas) nevezünk. És ezek 
abban külömböznek a’ régi koronáktól, hogy felső 
pártazattyokból négy felöl, egy egy aranyos , avagy 
ezüstös abrontsok emelkednek-fel, és mennek öfzve 
a’ felső pontban, és tetejekre vagy kerefztek, vagy 
más forma ékességek vágynak tsináltatva.

§• 16.

A ’ koronák az uralkodó Fejedelmek belső méltó- 
ságos tulajdonságainak külső uieg-külömböztetö tzi- 
meréi, mellyeket ők, vagy fzüntelen öltözet gya
nánt, vagy tsak némelly nevezetesebb napokon, 
’s különös alkalmatosságokon fzoktak viselni. Az 
elsőbb rendbeliek közül valók voltak a’ régi kirá
lyoknak, és mostani Ásiai ’s Afrikai, sőt némelly 
Amérikai uralkodó fejedelmeknek koronáik. A2 utol
sóbbak közzé tartoznak azok, mellyekkel éltek, ’s 
élnek meg most-is minden Európai kerefztény feje
delmek. —  A ’ régi pogány birodalmaknak, u. m. 
Syriának, Parthiának, Frigiának, Macedóniának, 
Egyiptomnak, és több Asiai ’s Afrikai Orfzágoknak 
fejedelmei, fzüntelen fejeiken hordották királyi tzi- 
mereiket. Ezek pedig nem valamelly betses értzböl, 
hanem ízéles fejér selyem matériából, vékonygyólts- 
ból , és gyenge patyolatból kéfzült, ’s fejeiket elöl 
fzemöldökökig, hatul pedig nyakfzirtig bé-fedö póla 
kötök voltak g). —  Jllyetén fej ékességet viselt T i-

/;) Vid. A l e x . a h  A l e x a n d r a  Lib. 1. c. ig. Conf. B rts- s o n i u s  de Regno Perfar. Lib. 1. C a e s a l u j s  de Prof. 
et Sacr. Veter. Ritib. c. 26.



Granes Örmény Orfzágnak királya, mellyet Pom- 
pejus által meg - gyözettetvén, fejéről le-vett, ’s a’ 
győzedelmesnek lábai eleibe vetett , azt akarván 
azzal ki-jelenteni, hogy minekutánna őtet a’ gonoiz 
fzerentse királyi méltóságától meg-fofztotta vólrMi , 
nintsen egyébb hátra, hanem hogy Pompejusnuk 
birodalma ala vesse magát li). —  Illyent viseltek 
Pontusnak királyai-is, a’ mint ki-tettzik Monimará- 
nak Mithridates Király feleségének példájából, a’ 
ki halálra itiltetvén kegyetlen férje által, és tőle 
fzabadságot nyervén azon halál nemének válafzta- 
sara, a’ melly nékie fzegénynek leg jobban tettzene, 
feje ékességét le-vette, és azt nyakára kötvén fel- 
akafztotta magát, de egy ’s két fzempillantás alatt 
el-fzakadván a’ kötél, így fzóllott a’ halálnak leánya 
JMonima: Óh átkozott póla, meg eben sem akartál 
nékem kedvezni i). —  Illyen királyi süveget tett Vo- 
logeses Párthiának fejedelme testvér öttsének Tiri- 
datesnek fejére , minekutánna ötét birodalmainak 
örökösévé válafztotta és tette volna k). Illyet vi
seltek Assyriának királyai-is, mellyet vagy bár- 
sonból , vagy fejér bíborból kéfzittettek magok
nak l).

$• I 7-

Persiának uralkodó fejedelmei, mai püspöki sü
vegekhez hasonló fej - ékességeket viseltek, annak * i)

í*8 =========—

h ) Vid. P l u t a r c h u s  in Pompejo T . 1. p. 6 57 .  conf. D ió  
C a s s i u s  Lib. 36. et S p a n h e m iu s  de Praeíí. et Ufu 
Numismat. p. 455.

i) P lut archus  in Lucullo T .  1. pag. 503. O ! execrnbilis 
fa fc ia ,  inquit M o n im a, neipie ad hoc m ihi vtilis fu i j i i .

k) Vid. T a c i t u s  Annál. Lib. X V .  c. 2.

/) P e i n i u s  Lib. V II .  c. 56. conf. S kl d em u s  in Titul. Ho- 
n or , P. 1. c. S,
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bizonyítására, hogy ok mind ditsösségekre, mind 
hatalmokra nézve minden egyébb Ásiai fejedelme
ket feliil-haladnak. Illyen püspöki süveg forma ki
rályi fej-ékességet kéí'zitetett magának Semiramis, 
kedves férje JSinus halála után, és hogy annyival 
könnyebben el - titkolhassa afzfzonyi nemét, ’s el 
hitesse azt Persiának lakosaival, hogy ö JSinusnak 
nem felesége, hanem fia legyen, minden birodal
mában lévó férfiaknak hasonló süveget viselni pa- 
rantsolt. Innen vagyon, hogy a’ régi történt dol
goknak Írói Semiramisnak tulajdonittyák a’ püspöki 
sévegek’ találmányának ditsöségét m). —  Hasonló 
királyi süvegeket viseltek az Indusoknak n) , Numi- 
dáknak és Egyiptombelieknek királyai-is o). —  Szi
cíliának hajdani királyai-is illyent hordottak p). Sőt 
a’ miképen a’ Római virágzó birodalom történetei
nek hiteles irói fel -jegyzették, egynéhány Római 
Tsáfzarok is gyönyörköttek az illy királlyi süve
geknek viseletében, mint többi között JSuma Púm- 
pilius q). ,

§• 18.

A* mi illeti a’ második kérdést, t. i. mellyik ki
rálynak fejűre tétetett legyen lég - elsőben is korona , 
belső méltóságának ki-jelentesére? az éppen ollyan 
homályos, mint az elsőbb. A ’ királyi koronák vi
seletének leg-elsö nyomát talállyuk Jósef historicus- 
ban, a’ ki-is Mósesröl a’ Zsidó nemzet’ Egyiptom
ból való ki-fzabaditójáról többi között azt befzélli, 
hogy midőn Faraő királynak leánya Thermutes, fo-

)
m) V id .  B r i s s o n i u s  de Regno Perfar. Lib. I.
n ) P h i l o s  r k a t u s  in Vita Apollonii Lib. II.
o )  A l e x . a h  A l e x a n d r o  Lib. JI. p. u v i .

,,) L i v i u s  Lib. X X I V .  c. 5.
//) Id. Lib, X L U I .  c. 3,



gadott kisded fiának fejére koronát tett volna, Mó- 
ses le-kapván azt fejéröl a’ földhöz tsapta, ’s lá
bai ala tapodta. Mellj történetből mingjárt azt jö
vendölték az Egyiptomi böltsek, hogy ez a’ Zsidó 
gyermek, t. i. Móses fel-nevekedvén romlására lenne 
Furaó birodalmának, a’ mint valósággal be-is tely- 
lyesedett jövendölések r). Minémii formája ’s ma
tériája lett legyen ezen Móses fejére tétetett koro
nának, az említett historikus fel-nem jegyzetté. Mi 
sem tudjuk azt bizonyosan meg - határozni. Úgy 
láttzik , hogy mivel már akkor minden Asiai és 
Afrikai fejedelmek, vagy fejér gyóltsból, vagy bí
borból, vagy patyolatból, sőt fejér bársonból ké- 
fzittetett turbánokat viseltek; az-is, mellyet Móses 
fejéröl le-kapván, labai alá vetett, vagy egyik, 
vagy másik matériából volt tsinálva s). —  Illyent 
viselt Macedóniának leg-hatalmasabb királya nagy 
Sándor-is , a’ ki midőn Lisimachust dárdájának he
gyével homlokon annyira meg sebesitette volna, 
hogy vére folyását tellyességgel meg nem lehetett 
vóina állítani, a’ Király maga fején lévő süve
gét le-kapta, ’s azzal kötötte-bé kedves hadi vezer- 
jének vérző sebét t).

IV. T Z I K K E L Y.

A z  Európai kerefztény Királyoknak koronáik
ról különösen.

A z  Európai kerefztény Fejedelmeknek koronáik mind 
materiájokra, mind formájokra nézve külömböznek

r)  J o s e p h ú s  Arcbaeolo^. Lib. I I .  c. 5.

s) Conf. Div. C h r y s o s t o m ü s  Orat. Lib. X V I .  de Glória.
et  V a l é r . M a x i m .

t) Vid. L v c i a n u s  in Dialogo de Alexandro M,
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a’ régi nemzeteknek, és Asiai ’s Afrikai királyok
nak koronáiktól. Régenten folyó borostyán ágak
ból , fzagos virágokból és füvekből, azután pedig 
fejér gyóltsból, patyolatból, bíborból, sőt bársony- 
ból-is kéfzitettek a’ koronák, az Európai Fejedel
meké pedig aranyból és ezüstből ’s draga kövekből 
vágynak tsinálva. —  A’ régieké könnyen gombo
lyagba tekerithetö matériából, az Európai koronák 
pedig a’ lég - keményebb értzböl kéfzitettek. —  A ' 
hajdani koronák az ember kaponyáját bé-fedö, a’ 
mostaniak pedig, a’ fö*e sisak módra tétetett ékes
ségek. Amazok mindennapi fej - viseletek voltak, 
ezek pedig, tsak némelly nevezetes napokon fzok- 
tak a’ királyoknak fejeikre tetettetni. —  Amazok 
a’ fejt ellenség fegyverétől oltalmazó efzközök, ezek 
pedig az uralkodó fejedelmek’ fzeméllyeinek belső 
méltóságát jelentő tzimerek. Amazok, t. i. az Asiai 
és Afrikai királyoknak koronáik tsak külső fzinnel 
külömböznek az alatsonyabb sorsú embereknek sü
vegjeitől; ezek pedig mind materiájokra, mind for- 
májokra, mind egyébb minemüségeikre nézve méltó- 
ságosabbak másoknak fej-viseleteinél. —  Amazokat 
magok a’ Fejedelmek fzokták magoknak kéfzittetni, 
ezeket pedig a’ nemzetek.— Amazokat belső inasok 
kötik uraiknak fejeikre, ezeket pedig egyházi fzeme- 
lyek.— Ezek firól fira, királyról királyra maradnak 
örökségül, és minden nemzetek előtt különös tekén- 
tetben vágynak; amazok pedig egyik fejedelemről a* 
másikranem maradnak,hanem mindenik különöst ké- 
fzitett magának királyi fzékébe való ülésének idején.

§. 20.

Mivel régenten a’ koronák hadi virtusért adat- 
tatni fzokolt jutalmak voltak, áhozképest, vagy 
magok a’ győzedelmes hadi seregek, vagy a’ tar
tományok tették azokat érdemes kormányozó hadi

========== 3 1



3 2

vezéreiknek fejeikre (§. 12.) A’ később ideji, ’s 
nevezetesen , a’ kerefztény koronákat pedig egy
házi fzemélyek fzokták a’ bé-iktatott fejedelmeknek 
fejeikre tenni. A’ Római Tsáfzárok között leg-elsö 
volt az \í\(x Jujtinianus, a’ ki egyházi fzemély által 
koronáztatott-meg, és ugyan ekkor kezdőitek azok 
a’ sok tzeremoniak is, mellyek mind ekkoráig gya
korlásban vágynak a’ királyok koronaztatásoknak 
idején u). A' kerefztény papok , a’ kik elejenten 
egyedül az óltári fzolgálatban voltak foglalatosok, 
gondolván azt, hogy a’ királyoknak koronáztatása 
áltál az ö külső tekéntetek, méltóságok és jövedel
mek nagyon öregbülnének, mind addig meg nem 
nyugodtak, valameddig a’ fzentségnek fzépen ra
gyogó í’zine alatt, azt a’ hivatalt-is magokévá nem
tették , és el nem hitették e’ világgal, hogy vala
mint a’ fel-kenés, úgy a’ koronázat-is /zent dolog 
és fel - fzenteltetett papi ízemélyeknek kötelessége 
legyen. —  Illyetén indító okokkal élt a’ Konstán- 
tzinápolyi Pátriárka, fellyebb említett Juftinianus 
Tsáf'zár előtt, ’ s fzerentsésen el-is tsábitotta ötét. 
Ennek tsalárd példáját követték a’ napnyugoti pa- 
pok-is, és azóltától fogva minden Európai biro
dalmakban egyházi fzemélyek fzokták a’ királyo
kat koronázni. —  Jujiiniatms idejétől fogva tartat
tatnak a’ királyi koronák, és más tzimerek, vagy 
inkább klenodinmok , a’ királyi kints-tárakban, és 
nem máskor vétetnek onnan ki, hanem egyedül az 
új királyoknak bé iktatásokkor, egyébkor pedig ok- 
is más közönséges süvegeket viselnek.

$. 21.

Az Európai kerefztény Fejedelmeknek koronáik

u ) V i d .  P a n v i n i u s  de Comit. linzer, c. 2. et 5. Conf. S e e - 

d e n u s  in Titui. Hunor. P. 1. p. 174.
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materiájokra nézve mind egyenlők, de külső forrná, 
jókra nézve külömbőzök. —  A’ napkeleti Római 
Tsáfzárok valahanyan voltak, annyiféle koronákat 
viseltek, a’ mint ez azoknak reánk Maradott emlé
keztető pénzeikből világos. —  Ellenben a’ napnyú- 
goti Római Tsáfzároknak koronáik állandók voltak, 
és egyiktől a’ másikra maradtak örökségül. Ezek
nek koronájok be-zárlott, vagy tetézett korona volt, 
egyébb Európai fojedelmeknek koronáik pedig egy
néhány fzáz efztendeig fedeletlenek, avagy ki nyíl
tak voltak, az az, olly fzéles párta forma három 
’ s négy únyi fzelességü arany abrontsok, mellyek- 
nek felső pártazattyán , külombkülömbféle arany 
’s ezüst virágok, drága gyöngyök és betses kövek 
voltak helyheztetve. Idővel ezekis fel kapták a’ Ró
mai Királyoktól a’ fedeles koronákat, és már most, 
miuden Európai Fejedelmeknek koronáik be-zárlot- 
tak, melly által azt akarták e’ világnak tudtára 
adni, hogy ök sem bírnak kevesebb hatalommal és 
méltósággal , mint bírnak a’ Római fzent biroda
lomnak koronás fejei.

§. 22.

Minden Európai királyi koronák között elsőséget 
érdemlenek a’ Római királyoknak hármas koronái —  
Az első a ’ Római, második a’ Német, harmadik a’ 
Lombardiai birodalmaknak klenodiumai. Az első 
azért neveztetik Római koronának , mivel minden 
régi Római Tsáfzárok azzal koronáztattak meg 
Róma városában a’ Római Pápák által, melly-is 
merő aranyból vagyon kéfzitve. Valameddig a’ 
napnyugoti Tsáfzároknak fejébe nem - tétetödött ez 
a’ Római korona, addig nem is ismertettek a’ Római 
birodalom törvényes fejéinek lenni. Ezt bizonyittya 
kegyes Lajosnak (Ludovici Fii.) példája, a’ kit 
ámbár S'4* elztendöben édes attya Aquisgranum-
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bán Római királyságra fel-koronáztatott; mindazon
által mindaddig ollyannak lenni nem tartatott, va
lameddig efztendöben István R. Pápa Remi-
giumban az egéfz papi reud és nép fzeme láttára 
Római királyságra fel nem kente, és a’ Római ko
ronával meg nem koronázta ötét. Innen ki-tettzik, 
hogy nem V. Károly Tsáfzár, a’ mint sokan akarják, 
liánom István Pápa kéfziíette a’ Római koronát.—  
Második a’ Német Birodalombeli korona , melly 
hasonlóképen igen régi, és még nagy Károly Tsá- 
fzar kéfzitette, a’ több Római királyokat illető kle- 
nodiumokkal együtt Norimbergábaq tartatik, és tsak 
akkor vitetik Francofurtumba , egy arra válafzta- 
tott Római Birodalouibeli Hertzeg , avagy Gróf 
által, midőn valaki Római királyságra koronázta- 
tik, és mihelyt végbe megyen a’ koronázás, leg- 
otfan vifzfza kisirtetik Norimbergába , a’ mint ez 
közelebb múlt mindfzent havában - is meg - történt
II. Leopold felséges Királyunknak, Római Tsáfzár- 
ságra való fel-fzenteltetésének alkalmatosságával —  
Harmadik a’ Lombárdiai korona, mellyel hajdan a’ 
Római királyokat fzokták Longobardiában , ’s neve
zetesen Mediolanumban koronáznia^. Mind a ’ három 
korona igen betses és mesterségesen kéfzüít. * VI.

3+ ------------ ------------

•r) Longobardiának, avagy Lombardiának neveztetik Olafz 
Orfzágnak egy nagy réfze , mellyet a’ Longobardusok, a*
V I .  fzázadban foglaltak e l , és izmién a' IX .  fzázadig 
mag-is maradtak annak birtokában. Ez az egéfz tarto- 
máuy felső és alsó Lombardiára ofztattatik-fel. A ’ fe ls ő 
höz tartozik Olafz Orfzágnak napnyugoti ré fze ,  és a’ 
Pedemontziumi, M ajlandi, és Montferrati hertzegségeket 
foglallya magában. —  Az alsóhoz tartozik Olafz Orfzág
nak napkeleti réfze , u. m. P á rm a , Placentia , M ode
n a , M antua, Fcrrara, Bonónia , Pádua , V icentza, 
Verona, B rescia , Bergam o  és más több körül belöl 
fekvő vidékek. A 5 múlt fzázadban mind a5 két Lombar-
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Noha elejenten tsak a’ Római királyok koronáz
tattak fedeles, az az, bézárlott koronákkal, annak 
jelentésére, hogy ök minden más kerefztény feje
delmeknél hatalmasabbak, és az egéfz kerefztény- 
ségnek fejei. Mindazonáltal idővel, midőn a’ Ró
mai Birodalom hajdani ditsöségét el-vefztette, és 
tsak árnyéka maradó/1 régi hatalmának, más Eu
rópai uralkodó fejedelmek-is hasonló fedeles koro
nákat kéfzittettek magoknak. Ezek közül való I. 
A? Spanyol Orfzági korona, melly is II. Filep király 
uralkodásáig mindenkor fedeleden volt, ö fedette 
azt bé, akarván az által II. Henrich Frantzia ki
rálynak példáját követni, és azt külömbkülömbb- 
féle betses kövekkel és gyöngyökkel fei-is ékesí
tette. Ennek tetején egy arany kerefzt vagyon , melly 
azt jelenti, hogy az egefz Spanyol Birodalom Ró
mai valláson vagyon —  2. A? Frantzia korona, 
mellyet VIII. Károly Frantzia Király akkor készít
tetett magának, midőn ötét VI. Sándor R. Pápa 
KonstántzinapolyiTsáfzarságra emelte volna, melly - 
nek árnyékánál egyebet el nem érhetett. Ennek fel
ső fedele nyóltz egymásba kaptsolt arany abron- 
tsokból áll, mellyeknek felső pontyára Frantzia Or- 
fzágnak tzimere, t. i. három arany liliomok vágy
nak helyhezfetve. — 3. Az Angliai korona. VIII. 
Henrik és VI. Edvárd királyok-is még ki-nyilt, avagy

dia a’ Spanyol birodalomhoz tartozott, de II. Karoly  
halála  után mind kettőt el-foglalták a ’ Frántziák, ezek
től I. JoSef Tsáfzar és frigyesei 1707. efzt. el vették, és 
minekutanna ez a ’ tartomány sok változásokon ment 
volna á lta l,  az Acjitisgranumi békességnek ereje fze- 
rént Párma és Placentzia Filep  Spanyol Hertzegnek, 
Mediolanunmak és Pedemonitziumnak egy réfze pedig 
az Austriai Ráznak engedtetett.
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fedeleden koronákkal éltek, nem azért, mintha ük 
méltóságokra ’s hatalmokra nézve alábbvalók let. 
tek volna a’ több Európai fejedelmeknél, hanem 
inkább azért, mivel még akkor, mikor ök uralkod
tak, nem voltak a’ fedeles koronák í'zpkásban. Er- 
tdbeth királyné kéfzitetelt magának elsöben-is fede
les koronát, mellynek felső pártazattyán négy li
liom virágok, és ugyan annyi arany kereíztetskek 
egyelesen, tetejére pedig egy arany kerefztes arany 
golyóbisotska vágynak tsinálva —  4 * Portugál-
liai, Dániái , Sve'ciai, Lengyel és Tseh koronák 
hasonloképen fedelesek, arány plehböl kéfziiltek, 
és sok drága kövekkel ’s gyöngyökkel vágynak fel- 
ékesitve. —  5. s f  Prussiai korona leg-újabb Euró
pában, I. Fridrik Király kéfzitette, ’s tette maga 
fejére e’ folyó fzázadnak kezdetében, I. Leopold 
Római Tsáfzárnak meg-égjrezesével. A ’ Római ud
var, melly régtől fogva magánák tulajdonította a’ 
királyi koronák, ’ s orfzágok ofztogatasának jus
sát , eléggé ellenkezett a’ Berlini udvarral, és VT. 
Pius mostan uralkodó (zentségesPápa idejéig te lje s 
séggel nem akarta a’ Prussiai koronás fejedelmeket 
valóságos királyoknak lenni meg-ismerni, és igy irá- 
saiban-is nem Prussiai királyoknak , hanem tsak 
Brandenburgiai válafztó fejedelmeknek nevezte őket. 
VI. Pius fö papi fejedelem meg-fontolván II. Frid
rik halhatatlan emlékezetű Prussiai királynak érde
meit, ’s kiváltképen pedig a’ Jésus fzerzetebeli Pa
pokhoz való kegyelmességét, nemtsak az, hogy tör
vényes és más koronás fejekhez hasonló királynak 
lenni meg-ismerte ötét, hanem egyfzersmind hozzá 
küldött hízelkedő leveleiben Győzhetetlen királynak 
nevezte, és további barátságát magának ki-kérte.



M Á S O D I K  R É S Z .
A ’

M A G Y A R  S Z E N T  K O R O N Á R Ó L .

I* T  Z I K K E L Y.

/2* Magyar Szent Korona Minémüségéről és 

Méltóságáról,

$• 24.

!Nem hifzem, hogy egy Európai koronát is lehetne, 
akár alkotmányára, és formájára, akár méltósá
gára , akár más egyébb tulajdonságaira nézve , a’ 
magyar koronához hasonlítani. Matériája (lásd. I. 
Tab.) merő finum arany, melly is a’ rajta lévő drága 
kövekkel és jó gyöngyökkel égyetemben 4* fontot és
8. latot nyom, az alatta lévő aranyas matéria bélé
sén kívül. Alsó avagy homlok karikaja , két jó 
gyöngy abrontsok között való réfzének diameterje 
7 hüvelyk 7 linea zj , kerülete 23 hüvelyk 10 linea—  
A ’ homlok karikán lévő két vékony gyöngy abronts- 
nak diameterje 7 hüvelyk 9 linea, kerülete 24 hü
velyk ’s 4 linea kévés héján. —  Magassága, a’ két 
gyöngy abrontsal égyütt 1 hüvelyk, és io£ linea, 
a ’ felső gyöngy abrontstól fogva a’ közép tetején

*) Diameternek neveztetik a’ Mathesisben az a*# közép li. 
nea  , melly a’ karikának egyik oldaláról a* másikig 
nyulikjpnnak közép pontyán, avagy a ’ karikát két egyen
lő réfzre oíztó linea.
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lévő kerefztetskén kívül 4 hüvelyk 11 linea, a’ kerefz- 
tetskével égyült 6 hüvelyk 9 linea. A ’ korona négy 
oldaláról boltozat formán fel n}'úló fzéles arany 
abrontsoknak magassága, a’ homlok karikán kivül 
5 hüvelyk 104' linea, azzal égyütt pedig 7 hüvelyk 
Si linea. —  Formájára nézve gömbölyű, hasonló 
egy két egyenlő réfzre vágatott golyóbishoz , alsóbb 
vékony gyöngy abrontsáról jóbb és bal kéz felöl, 
négy négy, hátulsó réízéröl pedig egy arany lán- 
tzotskák függenek le, mellyeknek végein, egy egy 
safir és rubin kövekből kél’zült hármas liliom függ 
le, melly tulajdonképen Frantzia orfzág tzimere.—  
Az egéfz koronán 53 saffir kö, 50 rubin kö, 1 sma
ragd és 338 jó gyöngy vagyon j ) .  —

§• 25.

Elöl a’ két vékony gyöngy abronts között lévő 
homlok karikának középéből, egy aranyba fog
lalt , és köröskörül ápro arany boglárotskákkal 
ékes , háromfzegelet. forma nagy saft’ir kö ül ki I. 
Tabl. 1. n. I. Jobb kézre Mihály , bal kézre pedig 
Gábriel Arkangyaloknak ábrazalyaik vágynak ki 
metzetve, illyetén görög felöl írással O A*P M*I —  
O A*P TABPIHA. Mind kettőnek egy forma, sar
kig érő köntöse, és arany súgáros süvege vagyon, 
mind a’ kettő egy egy királyi fzekben ül, és mind 
a’ kettő egy egy királyi páltzát tart kezében, Mi
hály bal, Gábriel Arkangyal pedig jobb kezében. 
E ’ két Arkangyalt két hofzfzú négy fzegeletü nagy 
rubinkö válafztya el az ö utánnok kővetkező két gö
rög üzentektől u. m. fz. Györgytől és fz. Demeter-

.38 ' i:----- • -

j)  Vid. Franc. K ollár  Hiítor. Diplom. Jnr. Patronat.
Reg. Hung. p. 27. It. Síeph. Katona  Hifi. Ciitic. Reg* 

Hűiig. T .  I. p. 61.
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töl. Mihály arkangyal jobbja felöl álló fz. György 
képe felett illyetén görög fel irás vagyon: O IH Í2 P- 
riO C ; Gábriel arkángyal ballya felöl álló fz. De- 
metcrYé'pz felett pedig illyen: OAHMITFlOC. Mind 
kettőnek egy forma sarkig érő hofzfzú felső ruhája 
és arany sugáros süvege vagyon; mind kettő egy 
egy hoízfzú kópiás dárdát tart jobb kezében; mind 
á kettő mellett egy egy tyukmony formájú pallero- 
zatlan, ’s aranyba foglalt saffir kö vagyon a’ hom
lok karika’ diameterjének két oldalain v). — A  fel
sőbb vékony gyöngy abrontson felül, a’ fellyebb 
le irt fziv formájú nagy saífir kö felett egy dombo
rú nagy pais láttatik , mellynek közepére e’ világ 
Megváltója vagyon le ábrázolva, a’ ki királyi izék
ben ülvén , jobb kezének mutató úját az ég felé 
tartja, balkezében pedig egy be zárt könyv vagyon, 
kétség kívül az Evangéliom fzent könyve. Szent 
feje arany súgárokkal vagyon környül véve, ’s két 
felöl egy egy kerek ezüst mezőben fzentséges neve 
fel jegyezve, ekképen IC. XC. az az, Jesus Kristus. — 
Királyi Izékben ülő fzent testét sarkig érő hofzfzú 
köntös fedezi bé, és mind jobb, ’s mind bal keze 
felöl egy egy magas élő fa á ll, melly eknek felső végei, 
a’ Kristus képe felé vágynak fordúlva. ’A paisnak 
két óldalán túl, a’ homlok karikának felső pártá- 
zatján, hat setét zöld zomantzos figurák állanak, 
mellyeknek négye, három fzegeletü hegyes, ketteje 
pédig magas domború , ’s mindeniknek tetején egy 
egy fzep saífir és rubin kövek vágynak. —  A két

v) A ’ mint annakutanna bizonyosabban kitanultam, c ’ két 
fzentek és Arkangyalok között lévő, tyukmony formájú , se
tét barna fzinü k ö v e k ,  nem rubinok, a ’ mint fellyebb mon
dám-, hanem más kévés betsü kö v ek ,  mellyek tsak imigy 
amúgy tün döklőnek, és igy ineg sem is leket bizonyosan 
határozni, mitsoda kövek legyenek' azok.
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fzélsö páltza forma figuráknak tetejekro egy egy 
nagy napkeleti gyöngy helyheztetett. Utóllyára, a’ 
homlok karikának alsó pártazatjáról , két oldalról 
négy négy arany lántzok függőnek le, inellyeknek 
végeihez egy egy három levelű fii forma saífir és ru
bin kövek ragafztáttak.

§. 26.

\A koronának nyak fzirt, avagy hátulsó refze, a* 
mint (Tab. I. n. II.) láthatni, matériájára nézve 
egyenlő az elsöbhöz; nemelly külső minémüségeire 
nézve mindazáltal külömbözik amattól. Ennek kö
zepéből egy nyóltz fzegeletü nagy saffir kö tündök- 
lik k i, melyet II. Mátyás király tétetett abba 160S 
eíztendöben, annak helyére, melly onnan annake- 
lötte már régen ki esett, és el vefzett. Ennek héja- 
nosságárol ismerte azt valóságos magyar koroná
nak lenni Pálóczy Lájzló Orfzág bírája, a’ midőn, 
1463 efztendöben annak III. Friderik Tsáfzártól va
ló ki váltására küldetett volna Austriai Újvárosba. —  
Ezen nagy saffir kö felett lévő domború paisban, 
egy XI. fzázadnak utolsó fertályában é lt , és ural
kodott Görög Tsáfzárnak képe és neve vagyon fel 
metzetve , illyen módon X M*I EN X íl  ÍIICTOC 
BACIAEYC P ílM A L Q N ’O AáK a), azaz: Dukas 
M i h á l y , Rómaiaknak Kristusban hivő királya, ki
nek jobb kezében egy ritka formájú királyi páltza, 
bal kezében pedig egy hegyével alá felé forditott 
kard vagyon. A ’ nyóltz fzegeletü saffir kö mellett 
jobbra, ismét egy azon időben élt, ’s.amavval égyütt 
uralkodott Görög Caesarnak képe és neve vagyon 
fel jegyezve, illyetén körül írással : KJPN BACI
A E YC PÍ1M AIÍ1N  ’O nOP<I>YPOrENNHTOC ,

a) Jegyezzük m eg, hogy az itten elő foítíuló C betű á ré
gi görög irás, módja fzerént S. betűt jelent.



az az  C o n s t a n t i n u s  tsáfzári ágyból fzánnazolt 
Római király. Ennek fején egy ki nyílt korona, 
jobb kezében egy görög királyi páltza , bal kezé
ben pedig egy gömbölyű vastag páltza vagyon. Ev
vel által ellenben, a nyóltz fzegeletü safí’ir ko mel
lett balra, egy velek egy időben élt idegen fejede
lem festetett és mettzetett ki , a’ ki fejében egy ki 
nyílt koronát, jobb kezében egy hofzfzú nyelű ket
tős kerefztet, bal kezében pedig egy vifzfzá fordí
tott kardot tart. Körülötte illyetén görög irás va 
gyon: TEÍIBITZ A— CIIICTOC KPAAHC TOYP- 
KIAC, az a z : G e o b i t z  hivőfejedelem, Törökök királya. 
E két utolsóbb fejedelmeknek képeikén túl, egy egy 
négy fzegeletü setét zöld jáspis kö vagyon, ezeken 
túl pedig két Görög fzenteknek, u. m. jobbra Dem- 
je'nnek , balra Kosmának képeik vágynak helyhez- 
tetve. Végezetre ezen hátulsó karikának alsó párta- 
zatjárol, egy arany lántzotska függ le , melíynek 
végére három levelű fü forma saífir és rubin kövek 
vágynak ragafztatva.

§• 27 *

Ezen koronánk’ hátulsó karikájának felső párta- 
zattyára Ducas Mihály Görög Tsáfzár képe mel
lett, mind két óldalról, kilentz kiíentz nagy orien- 
talis gyöngyök helyheztettek. És igy ebben is kü- 
lömbözik e z , a* korona homlok karikájától. A ’ ko
ronának négy óldalairól fel nyúló arany abrontso- 
kón , mellyeknek két izéiéire apró kerek rubin 
kövek, és orientalis gyöngyök rakattattak, nyóltz 
Apostoloknak képeik és neveik vágynak fel je
gyezve , még pedig nem görög , hanem Lombar
diai , avagy nagy deák betűkkel. A ’ Kristus háta 
mellöl fel nyúlón ’, felül fz. János , alól Bertalan. 
Ennek ellenében, Ducas Mihály Tsáfzár háta mel
lől fel nyúlón, felül fz. Jakab, alól Pz. Tamás. —
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A jobb kéz felöl fel nyúlón , felül fz. Petur alól 
fz. András; —  a’ bal kéz felöl fel nyúlón pedig, 
felül fz. Pál, alól Filcp apostolok. Ez az egéí'z ko
rona belöl aranyos matériával vagyon meg bélelve, 
’s tellyességgcl nem tartozik annak valóságához, 

-hanem hogyha az meg avúl , ismét más huzatik 
alája.

$• 2 8 -

Eleitől forgva igen felséges gondolatokkal voltak 
a’ magyarok , ’s vágynak még ma is ezen ekképen 
le festett ditsöséges koronájokrók Mivel tsak nem 
mindnyájan Istentől magától küldetetnek lenni 
gondollyák , rendkívül való fzentséget tulajdoníta
nak annak, és azokat, a’ kik azt vagy kétségbe 
hozni, vagy tagadni mérefzlik, vakmerő hihetet
lenséggel és eretnekséggel vádollyák. A ’ múlt fzá- 
zadokban annyira ment a’ tudatlan kösség erről 
való bal vélekedésében, hogy annak tökélletes gyó
gyító erőt tulajdonítottak, és úgy gondolkodtak, 
hogy ha azt, tsak kis újaikkal is illethetik, lég gyö
keresebb nyavalyáiktól is meg menekedhetnek. —  
Tagadhatatlan dolog, hogy az értzekben és kövek, 
ben vagyon valamelly kévés gyógyító erő , a’ mint ezt 
a’ mágnesről, aranyról, ezüstről, ónról, vasról és 
némelly drága kövekről való tapafztalás bizonyity- 
ty a ; de hogy ezeknek tsupa illetése által valaki 
meg gyógyúlhasson, már azt sem a’ józan értelem, 
sem a’ tapafztalt dolgok meg nem engedhetik. —  
A’ tsupa illetés által való meg gyógyulás tsuda 
tévő erő nélkül végbe nem mehet, mellyet semmi 
véges valóságnak , annyival inkább az ostoba, és 
érzékenység nélkül való testeknek nem lehet tu
lajdonítani. —  —  E’ koronának fzentsége függ
el hunyt őseinknek , királyaikkal kötött fzerzö 
eléseiktől. A’ melly magyar királyoknak fejeikre 

si ■■
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e’ fzent korona nem tétetik, azoknak semmi rendelé
sek , végezeteik és privilegyiomaik meg nem izok- 
tak tartattatni, ha lég jobb fejedelmek legyenek is 
azok, a’ mint I. Uláfzló király példájából tudjuk. 
Garay Miklós Orfzágunk’ hajdani Nádorispánya 
gyakran azt fzokta mondani: hogy e fzent koro
nával meg koronáztatott fejedelmet, ha fzinte tsupán 
fene állat válna is, meg is nagy vetek volna meg 
sérteni b).

II. T  Z  I K I( E  L  Y.

A  Magyar Sz. Koronához tartozó Klenodiu- 

0 mohról, avagy királyi Tzimerckröl.

$• 29-

IMemtsak tsupa korona, hanem más külső jelek által 
is meg lehet a’ királyokat, más alatsonyabb sorsú 
emberektől külömböztetni. Az efféle jelek klenodiu- 
moknak, a za z , királyi tzimereknek neveztetnek a’ 
Heraldikában, c). A’ tzimer, a’ dolog belső tulajdon
ságainak külső meg ismertető jele, p. o. a’ népes va
rasokban minden kézi mesterségnek különös meg 
ismértetö jele vagyon, a’ fzabonak olló, a’ vargá
nak saru, a’ kovátsnak patkó, a’ kotsigyártónak 
kotsi, az üvegesnek üveg, a’ kalaposnak kalap ’s. * *

b) Coronatum facro diademate Regem , vei f i  belliin fó r é t , 
nunquam f n e  magnó laedi poffe fcelere. Vid. S z b n t - 
iv  a ti y Alifcell. Curiofor. Dccad. 11. Part. I. Difiért.

* IV . §. VI.
c) Heraldicdnak neveztetik az a’ tudom ány, a’ inelly a’

főbb és alsóbb Nemesek tzimereiknek magyarázattyát 
tanittya.



a’ t. És így kétféle értelemben lehet ezt a’ Pzót 
Tzimer venni. Tágas értelemben olly külső ékessé
get jelent, melly által egy ember a ’ másiktól meg 
külömböztetik. Szorosabb értelemben a’ nemes fa
míliáknak a’ nemtelenektől meg kiilömböztetö kül
ső tzimereiket adja elő. Nemtsak az újabb fzáza- 
dokban, hanem a* régi időkben élt nemzeteknél is 
Tzokásban voltak a’ külső tzimerek. A’ Római Con- 
suloknak, az az, fő polgár mestereknek másoktól 
meg külömböztető tzimerek, egy nyaláb vefzfzö, 
fzekertze, és sarkig erő veres bárson köntös volt, 
mellyek által ők nemtsak meg külömböztettek más 
polgároktól, hanem e’ mellett tekintetesebbekké is 1 
tétettettek Livius jegyzése í'zerént. E’ világi Biro
dalmaknak fel állások után, azok a’ külső ékessé
gek neveztettek tzimereknek, a’ mellyeket vagy 
fzüntelen, vagy tsak némelly nevezétes napokon és 
Innepeken viseltének a’ fejedelmek belső méltósá
goknak ki jelentésére, és másoktól való meg kü- 
lömböztetésekre. —  Mósesnek egy tsuda tévő pál- 
tzát adott Isten, az Izrael népén való hatalmának 
ki nyilatkoztatasára d). Az Assyriai királyok, püs
pöki süveg forma koronát, és vagy veres bárson- ' 
ból, vagy fejér selyem matériából kéfzitetett dol
mányt viseltének e). —  A ’ régi Siciliai királyoknak 
drága kövekkel rakott veres bárson köntös, ezüst 
bót, és korona volt királyi tzimerek f ). —  A’ Fe- 
nitziai, Syriai, és Cilitziai uralkodó fejedelmeknek 
fejér patyolatból tsinált konty, fejér felső sarkig 
érő ruha, és paputs királyi ékességeik voltak g). —
Az Egyiptomi királyok előtt most orofzlán, majd

4 4  --------------- —

d) s. Mos. I V .
<♦ ) A l e x . ab A l e x a n d . Lib. I. c. 2g.
f)  L i vi us  Hift. Rom. Dec. III. Lib. 4.

g )  A l e x . ab A lf.x a n d r o  loc. cit.



bika, majd ismét sárkány képeik vitettettek h). —- 
A’ régi Római Tsáfzároknak korona, győzedelmes 
jelentő köntös, és JSuma Pompilius rendelése fze- 
rént, veres bárson ruha voltak másoktól meg kü* 
lömböztetö jeleik i). —  A’ Persák Cyrus köntösé
be öltöztették bé iktatandó királyaikat , és fzent 
tüzet vittenek elöttök kJ. — Melly régi királyi tzi* 
merek ámbár immár porrá ’s hamuvá lettek: azok
nak emlekezete mindazonáltal még ma is fenn va
gyon, és a’ királyi tzimerekkel való elés minden 
ámazok után támadott birodalmakba bé vétetödött,

§• 3 0 -

Az Európai tsinosabb nemzeteknek fzokásait akar
ván a’ Pannóniába által költözött Magyarok is kö
vetni , kiilömbkülömbféle tzimereket találtak ko- 
ronáztatandó királyaiknak ékesitésére, és azokat, 
a’ kik azokban nem öltöznek , nem tartyák igaz 
és törvényes fejedelmeknek lenni, a’ mint ezt egy
néhány példákból meg tudnánk bizonyítani. —  Ezek 
a’ magyar királyi klenódiumok, avagy tzimerek két 
rendbeliek, u. m. vagy ollyanok, mellyek által a’ 
királyoknak belső méltósága és hatalma adatik elő; 
vagy ollyanok , mellyek semmit nem jelentenek, 
hanem tsupán a’ királyokat másoktól meg külöm- 
beztetö külső látható jelek. Az elsőbb rendbeliek a* 
korona , királyi pálcza, arany alma , fz. István 
kardja , és az apostoli királyságot jelentő kettős 
kerefzt. — Az utolsóbb rendbeliek közzé fzámlállyuk 
fz. István palástyát, kéfztyüit , harisnyáit és sa- * i)

' m
~  — —  • " ■ 4 5

h) D iodorus  Sicul . L. I I .  c. 2.
i) A l e x . a t í  A l e x a n d . loc. cit.
A) X enophon  in Paedia Cyri Lib. VIII .  C u r t iu s  de Re- 

bus Gcft. Alex. M. Lib. 111. c. 3. Et B k i s s o m u s  de 
Rcgno Perfar, Lib. II .
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ruit. —  A miképen Hazánk történt dolgai tanittyák, 
hajdan több tzirnerci is voltak királyainknak, de 
mind azokat az idő mostohasága meg eméfztette. 
Illyenek voltak p. o. íz. István király selyem zász
lója, Sylvester Pápa által küldetett kettős kerefztj, 
egy lántsa, ö v , felső papi köntös, és eey aranyba 
foglalt hyacynthus kö. Sz. István király záfzlója , 
kis Károly király koronáztatasának alkalmatossá* 
gával, az azt vivőnek vigyazatlansága miatt fzely- 
lyel tört l). —  Rómából küldetett kettős kerefztje 
hová lett legyen, nem tudjuk. —  A’ lantsát, mely  ̂
lyet If. Henrik Római Tsáfzár ajándékozott Geyzá- 
n ik fz. István király atfyának , Ili. Henrik Ró
mai Tsáízár vitte Rómába Sámuel királynak meg 
gyozettetése után. — Hová lettenek légyen a’ több 
fellyebb említett betses portékák, IV. Be'la király 
alatt Hazánkra rohant irgalmatlan Tatárok ragat- 
ták e’ el, vagy xalam a’ Mohátsi vefzedelem után 
vittek el azokat a’ Törökök, minekutánna Szekes- 
fejervárt el foglalták, és a’ királyok’ temető helyét 
fel dúltak volna, semmi bizonyost nem mondha
tunk. Elég az ahoz, hogy azoknak semmi nyoma 
nintsen közöttünk.

§• •
A’ király’ belső méltóságát és hatalmát jelertfö 

tzimerek közzül valók a’ fz. korona, királyi páltza, 
arany alma, fzent István kardja, és a’ kettős ke- 
refzt. A ’ koronát immár fellyebb le festettük, fzoly- 
lyunk tehát a’ többiről is, még pedig:

I . /P  K irály i P á lt zár ól.
A’ Páltza nevezet kettős értelemben vétetödik.

rS c e p tru m  derivatur a  verbo graeco ö'XJjnrfTV fignificante 
inni t i ,  incauibere.



Tulajdonképen gyámolt jelent, mellyre állasunkban 
’s menésünkben támafzkodhatunk , és magunkat 
nemtsak a’ tántorgástól és eséstől, hanem az elle
nünk támadható gonofz emberektől és mérges álla
toktól is meg óltalmazhattyuk. —  Hasonlatosság
képen pedig erőt, segedelmet és oltalmat jelent /). 
Hlyen értelemben fzóllott Xenoplion a’ királyi pál- 
tzáról: Nem az aranyos királyi páltza tartya fe l , 
úgymond, az orfzágot, hanem ay jó hátatok; ezek 
űr’ királyoknak igaz, valóságos ás bizonyos királyi 
pálczái m). Kétség kivid erre tzélozott Sallustius is 
ama fzép mondásával: Nem a’ hadi seregek, úgy
mond, nem is kintsek, hanem az igaz barátok
az orfzúgnak oltalmai, kiket sem fegyver által ken- 

fzeriteni, jem pénzen venni nem lehet. Jótétemény 
és fzeretet által fzereztetnek azok meg n). Továbbá, 
magáért a’ birodalomért is vétetödik a’ királyi 
páltza. Illyenképen adja elő Virgilius Éneás ke-' 
gyességének meg jutalmaztatását, a’ ki édes attyát 
Anchisest Trója városának véírsö veízedelme között 
vállaira vévén , bátorságos helyre vitte : így jutái- 
maztattyak meg , úgymond Eneas, az Istenek a’ 
kegyességet, /gy helyheztettek engemet birodalmam
ba vifzfza o). Utóllyára ezen ízónak más több éríel-

m ) Cyropaediae  Lib. V III .  Oú , r o t s  t '/jv

fiarrihsiav îcitroű^ov sa rtv , aXX’ eb ttoXXo/ £j/Xo/ otojt-

f i a m X e v t r t v  á X v j ^ s t T T c i T O v  , x«/ á a j x x X s a r a T O v .  

h. e. Non id fceptum eft auTeum , quod regnum Tervet, 
fed multi amici fceptrum funt veriíTunum , certiífi- 
mumque.

n) N o n  e g e re itu s , inquit,  neqtte th n fa u ri p rae fid in  re g n i 
f u n t ,  verum  a m ic i ,  tjuns neqtte a rm is  cogere , neqtte 
auro purare  queas ; o fficio et f id  e p a ra n tu r .

O) Aeneid L ib . I .  V. 257. Hic pieiatis honos ,  fc  nos i t  
fceplrA repoms?



_______0 4 .  fa .V I.



4 8

meit el mellőzvén, jegyezzük meg, hogy a’ királyi 
páltza, a’ királyok hatalmának külső tzimere. Ama 
hirés Római vers iró Ovidius, akarván Jupiter Isten 
más pogány istenek felett való méltóságát elő adni, 
azt Írja felőle: Minekutánna, úgymond, az istenek, 
márvány kövekből kefzült palotájokban le telepedtek 
válna, Jupiter királyi J.zekében elő ülvén , e's elefánt 
tetemből tsinált királyi páltzajára támafzkodván , ha- 
rom, vagy négy ízben is öfzve tsapta rettentő üstö
két , és áz által cl földet, tengereket és tsillagokat 
is meg rcfzkettette p). —- Hasonló értelemben vefzük 
itten mi is a’ királyi páltzát, és azt a’ királyi tzi- 
mert adjuk az által elő, melylyet a’ meg koronáz
tatott király jobb kezében tartván, az által méltó
ságát, és az igasság ki fzolgáltatasára való kéltsé
gét jelenti ki másoknak.

$• 3**

Hol, mikor, és ki által találtatott legyen fel a* 
királyi páltza, és mellyik nemzet királya tette le
gyen azt lég elsőben királyi méltóságának külső 
látható tzimerévé, nem könnyen lehet meg határoz* 
ni. A ’ míképen a’ régi történt dolgoknak könyve-, 
a’ históriák bizonyíttyák, régtől fogva ismeretes a* 
királyi páltza e’ világ előtt, és talám a’ koronánál 
is régibb találmány. —  A ’ királjd páltzakat első
ben is a’ Görög Tsáfzárok kapták fel a’ napkeleti 
fejedelmektől, tÖllők költsönözték a’ Rómaiak, ezek* 
nek példáját követték más Európai nemzetek, kö
vetkezésképen minden birodalmakba bé tsúfzott,

p ) Ergo  , ubi mar mór no fu p eri federe recefu
Celfor ipfe lo c o , S c e p t r o q u k  Innixus eburno, 
Terrifcam  capitis concuffit terque quaterque 
Caefariem , curn qua tér rum , maré, Jidera m ovit.



ágy hogy, egy orfzág sem találtatik már ma Eu- 
rupában, mellyben királyi páltza ne adattatna a* 
a’ fel koronáztatott királynak jobb kezébe, b eikta
tásának inn. pe napján. Noha pedig Hly közönsé* 
gessé lett a’ királyi páltza , mindazonáltal meg 
kell azt itten jegyeznünk, hogy nem minden Biro
dalomban egy forma a’ királyi pálcza. Hajdarl az 
Egyptömi királyi pállzának felső végén egy gólya, 
alsóbb végén pedig egy tengeri vad ló volt ki ábrá
zolva, amaz a’ kegyességnek, e’ pedig áz eröfzak 
teteinek jelei, mellyel; által a’ példazoltatott, hogy 
a’ királyoknak kegyeseknek és igasságot í'zeretök- 
nek kell lenni, és hogy minden ártalmas indulato
kat meg kell magokban fojtani q). —  A ’ Babyllo- 
niai királyok királyi páltzajának tetejére vagy egy 
alm a, vagy pedig egy sas volt téve r). —  A ’ Ly- 
diai királyok, királyi páltza helyett, fzekertzéket 
viseltének kezeikben s). —  A’ régi Római királyok 
jövendölő Papok horgas botytyát hordottanak 
királyi páltza helyett t). —  Tarquinitís Priscus- 
nak elefánt tsontbói kéízült királyi páltzaja vóit, 
mellyenek felső végén egy fekete sas ült u). —  Pho- 
cas Görög Tsáízár a’ sasos királyi páltza helyett 
kerefztes botot kéfzitetett magának x). —  Frantzia 
Orízágnak két királyi páltzaja vagyon, mellynek 
egyikén három liliom, másikán pedig egy kéz va
gyon két újait fel emelve, és Igasság kezének (la

tj) Vid. Alexander ab A lexandro Lib. I. c. 28.
r) Id ibid.
s) Plijtarchus Problémát. C. 158- B. Si r a no Lib. XIV, 
íj  C i c e r o  Lib. I. de Dirhiatione. Jt. Gellius Lib, V. c.8. ít. M a crob iu s  Saturn.il, Lib. V I.  c. 8* 
n) I ) i o n y s .°H a l ic a  r n a s s , Lib. 111. v 
ur) B u l l i n o k r u s  de Imperio et Xmperator, Romanor. Lib, 
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main de justice) neveztetik y). Egyébb Európai 
birodalmak’ királyi paltzáját nem említem, tzélom 
nem lévén azoknak le írásával az időt tölteni. A" 
ki ezeket tudni kivánnya, olvassa meg Beckmant z).

$ •  33-

A ’ magyar királyi páltza kiilömbözik más Euró. 
pai Országoknak királyi paltzáitól. Nem páltza ez, 
hanem buzgány, a’ miképen a’ II. Tab. 1. n. fzein- 
léllyük. Belső matériája ezüst, felső réíze egy golyó
bis forma kerek gomb, melly is alól és felöl arany- 
ba vagyon bé foglalva, óldalait nyóítz arany abron- 
tsok veízik környül, mellyekröl 18. arany lántzots- 
kak függőnek le, ezeknek végein ugyan annyi tojás 
forma arany gombok vágynak. Alsó réfze egy fziv 
forma kerek gombotskába végezödik. A ’ két gom- 
bök között való fzára ezüstből vagyon , mellyet 
igen mesterségesen ki mettzett arany virágok vefz- 
nek környül. —  Mellyik magyar király idejében 
kéfzitetett légyen ez a’ királyi páltza, arról sem 
Chartuitius , sem Thuróczi, sem Bonfinius sem Gr. 
Révay Péter nem emlékeznek, ügy láttzik, hogy ez 
a’ királyi tzimer, még fz. István király idejében ,• 
nem volt a’ királyi klenodiumok között, a ’ ki ném 
buzgányt , hanem hofzfzú dárdát tart jobb kezé
ben j). És így nem is lehet gondolni, hogy azt II. 
Sy ívester Pápa küldötte volna nékie ajándékba , 
nem Római, hanem Scythiai találmány, és hadi 
fegyver a’ buzgány. Illyetén fegyvert viseltének 
Árpád és más Scythiából ki költözött magyar ve- 
zérek. Hdietöképen ennek valamellyiknek hagyó* 
mánya ez a ’ királyi páltzay melly is a’ Geyza Ián*

y )  M a b i l l o n i u s  de Re Diplomát. L. II .  c. 17. n. 3,
z) B e c k m a n n i  Notitia Dignitat. llluítr. Diliért. Loc. 
j )  Lásd fz. Ist\ 'án király palás tyát a ’ 1 1 1 . T áblán .



tsajának III. Henrik Tsáf/ár áltál lett el vitetése 
után , rendeltetett a’ meg koronáztatott magyar ki
rályok’ jobb kezeinek ékesitesére. Inchoffer azt 
jegyzi meg Hazánk’ történeteiről Írott könyvében, 
iiogy elejenten igen együgyű volt a’ magyar kirá
lyoknak bé iktatása, lassan lassan fzáporodtak a’ 
koronázásnak tzeremoniái, igy kellett tehát a’ ki
rályi klenodiumok’ fzámanak'is nevekedni.— Ennek 
a’ királyi páltzának jobb kezébe való adatása által 
arra intetik a’ meg koronáztatott király, hogy ö 
a’ Haza törvényei Izerént itéllye a’ népet, ne légyen 
fzemély válogató, hanem kinek kinek igasságot Szol
gáltasson.

✓

II . A z Arany A lm á ról, avagy arany 

Golyóbisról.

§. 54-

A ’ királyi méltósággal egybe köttetett hatalom
nak külső látható tzimere az Arany Alma is. Igen 
nehez ennek a’ királyi ékességnek első eredetét meg 
határozni. Beckmann a ’ Persiai királyoktól húzza 
azt le v). —  Talám nem is hibázik érrelmében, 
mivel, a’ miképen egynéhány tudós utazok fel jegy
zették, még most is találtainak Persia anyavárosá
nak Persejjolisnak régi maradványai között, némelly 
hajdani Persiai királyoknak képeik, kik egyik ke
zekben királyi pálczát, másikban pedig illyen arany 
almát, avagy golyóbist tartanak a). —  A ’ Római 
Imperatorok között lég első Augustus Tsálzár, a ’

v) Loc, fupr, cit. Diííort. I V .  c. 4, §. 1.
*) H s r b k r t u s  in Itinerario fuo p. 63 et M a n d e í . s i .o I li* * 

nsrar. L. I. c. 4, •
D 2
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ki illyetén arany golyóbist veretett pénzeire. Több 
ö utánna következett Római Tsáfzárok is követték 
ezt a’ Pzokást, annak példazolására, bogy a’ Ró
mai Birodalom az egéPz világra ki terjedett; eze
ken az ö pénzeiken lévő golyóbisokon mindazon
által semmi kerefztek nem voltak veretve. Gretse- 
ri/s úgy gondolkodik, hogy elsőben is nagy Constan
tinus első Római kerfefztény Tsáfzár tétetett biro
dalombeli arany almajára kerePztet, azt akarván 
az által ki jelenteni, hogy a’ Kristus a’ kerePzt ereje 
által győzte meg e’ világot. Még pedig, a’ mint 
meg jegyzi az említett tudós , olly forma kérePztet 
tétetett Constantinus ezen Birodalom tzimerére , 
a’ minémü nékie a’ levegő égben meg jelent, hogy
ha ez az ö mennyei látása nem tsupa álom, avagy 
képzelődés volt, mert annak lenni mondják némelly 
tüdős emberek b).

§ .  35-

Ez a’ napkeleti Római TsáPzároknak bé vett Pzo- 
kása a’ napnyugoti birodalmakba is bé tsuPzott. 
Lég elsőben is a’ Frantzia királyok vették azt gya
korlásba , a’ több fejedelmek töllök költsönözték, 
és igy minthogy már ez a’ fzokás fz. István király 
idejében közönséges volt, ö sem akart a’ többinél 
alább való lenni, ö is követte a’ többinek fzoká. 
sát. ügy láttzik mindazonáltal, hogy az Ö arany 
almája külombözött a’ mostanitól. Az ezen lévő 
paisban, inelly külömbkülömbféle betses kövekkel 
vagyon ki rakatva, négy mező vagyon (lásd. II. 
Tabl. 2. n.) kettejében Magyar Orfzág tzimere, ket- 
tejében pedig egy egy hármas liliom láttatik. A*

hj M e l e l a  Sermon. X V I .  It. Chr. W o l f iu s  Difiért, de 
Crnce s\ Conftan^ino M . vifa.



bal és felső mezőben lévő hármas'liliom feleit egy 
fél hóid vagyon ki festve, tetején is nem egyes , 
.hanem kettős kerefztetske vagyon, ’s úgy telizik, 
hogy az Andegaviai Házból fzármazott királyok 
közül valamellyik kéfzitette légyen magának ezt a’ 
tzimert. Ez a’ klenódiuin az arany golyóbis, melly 
gömbölyű lévén meg nem álhat, azt adja a’ kirá
lyoknak értésére, hogy az ö fényes ditsöségek is 
forgandó, ’s ízerentséjek álhatatlan, és ktilömbkii- 
lömbíéle vifzontagságok alá vagyon rekeíztetve, 
mellyet a’ melly fejedelem meg nem gondol, ha
nem mindeneket fzabad tettzése ’s kénye í'zerént 
mivel, végtére is fel fordul ízerentséjének kereke,
és Cresusból Irusa lejzen.

% t

III. A ’ Sz. István Király Kardjáról.

§. 3Ó.

Ez az óldal fegyver, melly Thuroczi és Bonfinius 
írásaik fzerént, akkor köttetett Sz. István király 
oldalára, midőn a’ pártos Somogyi Hertzeg Kupa 
ellen táborba fzállott volna, nem magyar hanem a’ 
miképen II. Tahi. n. 3. fzemlellyük , német fegyver. 
A ’ Magyarok oldal fegyvere görbe kard , illyenek- 
kel jöttének ki,hajdan őseink Scythiából, iilyene- 
ket viseltének mind ö magok, mint utánnok élt ma* 
radékjaik, illyeneket hordónak még most is az igaz 
tomporú magyarok, sőt még a’ Törökök is. A ’ fz. 
István kardja pedig hofzfzú, két élű hegyes tör, 
markolattya egyenes, hüvelye setét veres bárson- 
nal vagyon bé borítva, hasonló kard fzija is. Ezt 
a’ fegyvert, mingyárt a’ koronázás után a* király 
oldalára köti az Efztergomi Érsek. Ez az a’ kard, 
mellyel a’ meg koronáztatott fejedelem, az arany 
sarkantyús vitézekét üti, ez, mellyel az úgy nevez*
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tetett király hegyen, e’ világnak négy réfzére vág, 
azt akarván az által ki jelenteni, hogy ö kéfz le- 
fzen a’ Haza ellenségeivel mindenkor és mindenütt 
ízembe fzállani, és a’ magyar birodalmat nemtsak 
oltalmazni, hanem öregbíteni is.

$• 37-

Nemtsak most , hanem hajdan is hatalomnak 
tzimere volt a’ kard. A ’ Római Consulok és Impe- 
ratorok kardot í'zoktak a’ hadba ménendö fö kor
mányozó vezérnek óldalára kötni, még pedig az 
egéí'z hadi sereg’ láttára, tnelly által azt akarták 
a’ vitézeknek tudtára adni, hogy az illyet; fö kor
mányozó hadi vezéreknek, tellyes és tökélletes ha
talom adattatott a’ hadi dolgoknak folytatására c). 
A ’ napnyugoti birodalmakban is nem tsupán tzere- 
rr.oniából, avagy fzokásból, hanem olly véggel köt
tetik a’ meg koronáztatott királyoknak óldalaira 
kard, hogy mindeneknek tudtára legyen, hogy a’ 
polgári és hadi dolgoknak kormánya nékiek enged
tetik. —  Az illyetén tellyes hatalmat jelentő kardot 
pedig minden nemzetek különös tiszteletben tartot
ták, és tartyák még ma is , mint p. o. az Anglu- 
sok Edvárd, a’ Tsehek Vencel, a’ Német Biroda
lom nagy Károly, és a’ Magyarok, hogy egyebe
ket el halgassak, fz. István király kardját.

§• 3 8 -

A ’ régi Scythiai pogány magyarok, minden iste
nek felett betsülték Márst és Herculcst, úgy annyi
ra, hogy az elsöbnek minden efztendöben bizonyos 
ízámű juhokat és lovakat vittek áldozatúl —  Pr i- 
scus R h e t o k  azt hagyta emlékezetben, hogy mi-

C ) H ü L L I N G E R ü S  L .  I I .  C. 1 6 .



nekutánna Attila, a’ Magyaroknál nagy tifztelet- 
ben lévő Mars isten kardját meg találta volna, sok
kal bátrabban viselte magát a’ hadakozásokban, 
mint annalvelötte, és hogy elleségei is halván e’ 
találmánynak hírét, fziveikben meg dobbantak, ’s 
önként hatalma alá vetették magokat, félvén attól, 
hogy, ha Attila fel emeléndi ellenek a’ Mars kard
ját, mind egy lábig el kell nekiek vefzni, Hasonló 
vélekedésben voltak Pannóniának régi lakosai Ár
pádról, ’s ezokon hódoltak meg nekie olly könnyen. 
E’ két pogány isteneknek, u. m. Marsnak és Her- 
culesnek tifzteletét akarta a’ pártos Somogyi Her- 
czeg Kápa a’ Magyarok között ismét fel állítani, 
hogy ekképen a’ kerefztény vallást el nyomván, 
könnyebben meg fofzthassa fz. István királyt ősi {bi
rodalmaitól. Melly gonofz feltételében nemtsak nem 
boldogult, sőt meg gyözettetvén az ifjú fejedelem 
által, birodalmával egyetemben életét is el vefztette. 
Ennek a’ rendkívül való gyözedelemnek emlékeze
tére tarrották meg a’ kerefztény Magyarok fz. Ist
ván kardját, ’ s ezért rendelték azt az ö utánna kő
vetkező királyoknak ékesitésére.

I V . A ’ Sz. István Király kettős Kerefztjéröl.

§■ 39-

Az a’ kettős kerefzt, mellyett II. Sylvester R. Pápa 
1000 efzt. küldött fz.István királynak, merő ezüstből 
volt tsinálva. Ez által a’ nekie küldettetett kerefzt 
által adott neki az apostolságra hatalmat, az az, 
hogy ö, egéfz birodalmában fzabadosan állíthasson 
Érsekségeket, Püspökségeket, és más nevezetes egy
házi hivatalokat. E’ mellett., arra is fzabattságot 
adott neki, Jiogy azon ezüst kereíztet , mint az 
apostoli hivatalnak tzimerét, akarhová menne, ma*

f



ga előtt vitethesse. I)lvetén kétfős keresztet fzokott 
egy fejér lovon ülő papi fzemély a’ Pápa kotsija 
elört hordani, a’ midőn ö égjük helyből a’ másik, 
ha, avagy lakó palotájából a’ templomba megyén. 
Plyetén tzerimonia között viteltetnek a’ Római ud
var kÖvettyei az Európai fejedelmeknek udvarlásá
ra. —  Dlyetén kerefztet visellek hajdan a’ Görög 
Imperatorok is kezeikben királyi páltza helyett. 
Illyetén kerefzt vitetik a' német Tsálzár előtt is, 
midőn Római királyságra koronáztatik. —  A ’ íz. 
Istvánnak Rómából küldetett kettős kerefzt, az idő
nek mostohaságai között el veízvén , az Orfzág 
Rendjeinek közönséges meg egyezéséből, más ha
sonló kerefzt kefzitetett a’ helyett, mellyet egy papi 
ékességében fel öltözött, és fejér lovon ülő Püspök 
fzokott a’ meg koronáztatott király előtt vinni, 
akkor, midőn a’ koronáztalásnak végbe menetele 
után, a’ közönséges esküvésnek helyére, onnan az 
úgy nevezett királyi hegyre, ’s innen a* várba lo- 
vagol,

§ 4o.

A’ királyi hatalmat jelentő tzimereken kívül még 
más klenodiumok is vágynak, mellyek semmit nem 
példázolnak, hanem tsak tsupán tzerimoniából adat
tatnak az újonnan koronáztatott királyokra. Ide 
tartoznak fz. István palástya, kefztyüi és sarui. —- 
Nemtsak Hazánkban, hanem más Európai birodal
makban is vágynak illyetén királyi köntösök, mely- 
lyek által az uralkodó fejedelmek, más alatsonyabb 
sorsú és állapatú emberektől meg fzoktak kiilömböz- 
tetni, és a’ meílyeket ők koronáztatásoknak ide
jén , és nemelly igen nevezetes napokon magokra 
fzoktak venni. —  A’ fz. István király említett öltö- 
zettyei tsak egyedül koronáztatásoknal^ napján adat
tatnak a’ bé iktatandó királyokra, annakutánnapedig
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a’ fz. koronával égyetemben el záratván kemény 
őrizel alatt tartattatnak, mind addig, mig az ural
kodó király meg halván birodalma örökösének fe
jére tétetik a’ ízent korona. —  Ezekről a’ másod 
rendbeli kienodiumokról fogok immár fzóllani, még 
pedig.

I , A  Sz. István Király Palastyáról.

§• 4 i-

A ’ Palást ollyatén sarkig érő, újatlan köpönyeg 
forma felső köntös , mellyet hajdan a’ napkeleti 
nemzeteknél, nevezetesen pedig a* Görögöknél mind 
a’ férfiak, mind az afzfzonyok viseltének. Némelly 
Európai tsinos nemzeteknél még ma is fzokásban 
vagyon ez a’ palást viselet, p. o. a’ Belgáknál, 
Heívétusokuál , és Saxoknál , a’ kik vasarnap és 
innep napokon fekete polztóból és matériából tsi- 
nált sarkig érő palástokat viselnek, nemtsak a’ fér
fiak, hanem az afzfzonyok is. —  Spanyol orfzág- 
ban olly nagy betsületben tartatik a’ fekete palást, 
hogy a’ Spanyol parafzt fzántani sem megyén a’ 
mezőre a’ nélkül, és ha idegen embert maga felé 
menni lá t , palastyát vállaira vefzi, orrára ✓ pápa 
fzemet tefzen, óldalára hegyes kardot köt, ’s úgy 
sétál fel ’s alá a’ mezön, mint ha ö volna Hazá
jában az első Grandes d). Hajdan a’ Görög Impe-

<•/) Grandescknek (Primates Hifpaniae) neveztetnek SpaT 
nyúl Orí'zágban, a ’ felsőbb és alsóbb nemesek között 
lévő nevezetes emberek. Ezek pedig három rendre vagy
unk fel ofztva. Az első rendbeli G randesek, még mi- 
nekelöttc a ’ királlyal befzelleni kezdenének fel tefzik 
süvegeiket. A* másod rendbeliek akkor telVák fel , mi- 
k o r a ’ királyok kezdenek befz^lni. A’ harmad rendbeliek



rátörök fekete palástokkal ajandék5zták meg azo
kat a’ fó vezérjeiket, a’ kiknek kormányára bízták 
hadi seregeiket. A ’ napnyugoti Római birodalom
ban is olly nagy tifzteletben voltak a’ palástok, 
hogy azoknak viselete egyedül a’ Házának nagy 
haíznot tévő' embereknek engedtetett. —  Nagy Con
stantinus Római Tsáfzár uralkodása alatt, nemlsak 
a’ hadi vezéreknek, hanem a’ pápi fejedelmeknek, 
u. m. Római, Antiochiai, Alexandriai és Konstan- 
tzinápolyi Püfpököknek is még engedödött a’ pa
lást viselet; ellenben , hogyha tetemesen vétkezte- 
nek az uralkodó fejedelmek ellen, meg fofztattak 
palástyaiktól, mint p. o. uintimius Konstantziná- 
polyi Pátriárka Justinianus Tsáfzár idejében. —  Idő
vel közönségesebbé lett a’ palástoknak viselete, 
úgy annyira, hogy nemtsak a’ Püspököknek, ha
nem segédjeiknek is fzabad volt azokat viselni. 
Már ma minden világi papok illyetén felső kön
töst hordanak.

§. 42.

Illyetén Római palásthoz hasonló fz. István ki
rály palástya, mellynek le abrazasolását itten a’ Ili. 
Tabl. elő adjuk. Színére nézve égfzinü vastag se
lyem matériából vagyon kéfzitve, mellyen lévő ké
p e k , állatok és virágok, arany fonalból him var
rással vágynak ki varva , és 8* fontot nyom. —  
Hofzfza VV. 4̂  bétsi láb; alsó kerülete SS. 14 láb 
Gallerának K hofzfza 1. láb és 12 hüvelyk, fzeles- 
sége pedig g. hüvelyk. A ’ Z  betű által az az arany 
kapots adattatik elő, mellyel Öfzve kaptsoltatik. —  
Az egéíz palást négy contignatzióra, az az, rend-

akkor tefz.ik fejeikre süvegeiket,  mikor már a’ királlyal 
Való btffaédjeket el végzik.

«



re ofztattatik fe l, mellyeknek közepén VV. 4 .̂ láb 
hoízfzaságú, és 3  ̂ hüvelyk fzélességii aranyos pa- 
fzománt megyen kererztül. —  Gallérának két ból- 
tozattyaiban , külömbkülömbféle virágok , állatok 
és pontok vágynak ki varva. —  Az első rendbe 
A A . három hegyes kerekségü karikák helyheztet- 
tek. Az első nagy karikában az Idvezitö képe va
gyon le ábrázolva, a’ ki jobb kezében kerefztet, 
bal kezében pedig fzent ostyát tart. Szentséges 
fejét a’ nap vefzi környül, jobb lábával egy orofz- 
lánon, bal lábával pedig egy sárkányon áll, melly 
által ellenségein vett gyözedelme adattatik elő. Ez 
a’ felül való irás vagyon a’ karikában zöld betűk
kel ki festve: HOSTIBVS PN CPISTVS PRO- 
STRATIS EMICAT ALI', avagy Hoftibus en Chriftus 
p tojhat is emicat altus, az az: A ' Krijtus ellensé
geinek meg gy'özctése után fel magajztaltatott. Az 
Idvezitö jobja felöl való kerületben a’ bóldogságos 
Szűz annyának képe vagyon ki varva, illyen felül 
írással: Em ica t  in  Coero San ctae  G e n it r ic is  
I m a g o , az az: Szent Annyának kepe az égben tUn
dok lik. Mind két óldala felé egy egy fzárnyás an
gyal áll, hasonló apró fzárnyás angyalkák térde
pelnek amazoknak lábaiknál. A ’ karika kerületén 
kivül felöl és alól, mind két oldalról egy egy állat 
vagyon ki varva, azok az állatok t. i. a’ kikről 
Ezechiel Prófétánál, és a’ Titkos könyvben vagyon 
emlékezet. A ’ jobb kéz felöl valót a’ palást gallér
jának jobb réfze el takarja, a bal kéz felöl való 
egy két fejű sas. Az álól lévő állatok közül egyik 
orofzlan , másik pedig egy kutya. A ’ Kristus bal 
keze felett lévő figurában fz. János Evangélista va
gyon ki ábrázolva, a’ ki is jobb kezét , mintha 
moslis predikállana, az ég felé emelte, bal kezé
ben pedig egy bé zárt könyvet tart. Körülötte ez 
az írás vagyon: Da t  s u m m o  R egt famulatum
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C oncio coelt, az az: a mennyei gyülekezet a 
királyok királyának Jzolgdl. Ezen karika körül is , 
két nagyobb és két kissebb fzárnyas angyalkák ál
lanak és térdepelnek, és hasonló négy állatok vágy
nak felöl és alól, mint a’ bóldogságos Szűz képe 
inellett. A ’ palást felső vége felé jobra az A. és E. 
belük között ez a’ fzep ige olvasfatik: O spes 
c entA s a l u t is , az a z : óh idvesse'grül való bizonyos 
reménység.

'  5* 43-

A* második BB. rendet, egy arany fonallal mes
terségesen, három fzögelet formára ki varrott* fzé- 
les prém EE. válafztya el az elsőtől, mellyben sok 
apró karikátskak, azokban pedig egy egy kis fzár
nyas angyalkák vágynak. Ebben a ’ második rend
ben , az ó Testamentomban élt 17 Próféták adht- 
tatnak elő. Mind két felöl a’ Kristus vagyon le 
ábrázolva, u. m. jobb kézre a’ hatodik, bal kézre 
az ötödik kép által. A ’ Kristus bal kéz felöl álló 
képe mellett ez az irás vagyon: Princípium et Fi
nis , az az: Kezdet e's végezet, melly ízók által 
a’ Kristus örökkévalósága adattatik elő ; jobb 
kéz felöl álló képe mellett, ugyan ezen igék je
lentetnek ki két görög betűk, az az, A. és £1 ál
tal. Jobb kéz felöl álló első Prófétának tsák fél 
képe vagyon ki v a rv a , a’ kit a’ második Prófé
tától egy fél hóid forma sinor váiafzt el, melly
ben következendő római nagy betűk olvastatnak: 
R. R. E. T. O. B. VMBRA. Ezen betűket, és f'zót 
két képen magyarázza Gr. Re'vay Pe'ter. Elsőben 
Így : REGINA. ROMANAE. ECCLESIAE. TO- 
TIVSQVE. OLYMPI. BEATA. VIRGO. MARIA. 
BELLICOSt. REGNI. ADVOCATA. az az : A ’ 
Római Any ajzent egy háznak, e's az Egeknek király
néja «’ Bóldogságos Szűz Mária ezen hadakozó
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Orfzágnak pártfogója. Máso(lfzor igy: REX. RE- 
GVM. EST. TRIVMPHATOR. ORRIS. BENEDI- 
CTVS; VIRGO. MARIA. BENEDICTA. REGINA. 
ANGELORVM , az az. A? Királyoknak királlyá c 
világnak áldott meg győzője; az áldott Szűz Mária\ 
az Angyaloknak királynéja. A ’ Palást jobb kéz fe
löl való óldalán, Michefs, Jónás, Abdias, Jere
miáŝ  Ésaiás, Joliéi, Amos és Hóseás-; bal kéz fe
löl pedig: Sofonias, Hdbakuk, Náthán, Ezéchiel, 
Dániel, Ilaggeus , Zachárias és Malachiás Prófé
táknak képeik vágynak elő adva, kik mindnyájan 
jobb kezeiket az ég felé emelve, balkezeikben pe- 
dig egy egy bé zárt könyvet tartva udvarolnak a’ 
közönök álló királyok királyának a’ Kristusnak.

$• 44-

Ezt a’ második rendet egy hüvelyk fzélességü 
arany prém jDX). válafztya el a’ harmadik rendtől. 
Ebben az arany prémben illyeten igék vágynak 
zöld selyemmel ki varva: E g i n a . C a s u l a  h a f .c 
OPERATA ET DATA EcCI.ESrAE SANCTAF, M a - 
r i a e  s i t a f . i n  C i v i t a t e  Á l b a  : A n n o  In c a r n a - 
t i o n i s  C h r i s t i  M XX XI .  I n d i c t i o n e  XIII. A 
S t e p h a n o  R e g e  e t  g i s l a  R é) az az: Ezt a’

#) I n d i c t i o  Római fzamlalásnak neme , 15 efztendöket 
foglal magában , mellyet nagy C o n fa n tin u s  Tsáfzár 
uralkodásától fogva  fzámláltak a ’ R ó m a ia k ,  és akkor 
minden Római birodalom alatt lévő tartományok tar
toztak az adót meg fizetni. Minthogy pedig bajos do
log volt az Asiai és Afrikai tartományokból az adót 
bé fzedni; ahozképest olly rendelés té te tett , hogy azok 
minden ötödik efztendöben bé küldjék a d a j ik a t ,  (innen 
fzáimazott a ’ lu f r u m  , ) még pedig az első öt efzten- 
düben aranyat; másodikban ezüstöt, harmadikban pedig 
vasat küldjenek. Knnekfelette , hogy az ín d ic tin  fze.



mise mondó papi felső köntöst Szent István Király 
e's Gisla királyné ke'fzit ettek e's ajándékozták a’ Sze- 
kesfejc'rvári Szűz Mária Templomának 1031. efzten- 
döben. Melly fzokból illyetén tanúságot húzunk k i, 
hogy ez a’ királyi palást elsőben mise mondo pa
pi köntös vo lt, annakutánna fz. István emlékezeté
nek fel maradásáért, a’ magyar királyok bé ikta
tására rendeltetett, de mikor, meg nem határoz- 
hattyúk. Az ezen aranyos prém alatt lévő harma
dik , vagy CC. rendnek közepén , ismét a’ Kristus 
képe vagyon ki ábrázolva; de kissebb formában, 
mint az első rendben. Itt már nem áll, hanem ki
rályi fzékben ül az IdvezitÖ, jobb kezének két újait 
az ég felé emelvén, bal kezében pedig egy bé zárt 
könyvet tartván, melly által az adatik értésünkre, 
hogy 0 körülötte álló tanítványait tanittya, és az 
évangeliom prédikallasára az egéfz világra ki kül
di. Azon tojás forrná karikának fzélein, mellyben 
fzentséges képe ki vagyon varva , illyetén igék 
vágynak: Sess 10 r e g k a k t e m  n ó t á t  e t  C h k i - 
stum d o m in a n t e m  , az az: y f Kristus ülése orfzag- 
lását e's uralkodását jelenti. Mind két felöl hat hat 
kettős toronnyal ekesült templomok vágynak, mel- 
lyekben egy egy Apostol ül, és tanit. A ’ Kristus 
jobbja felöl: Pe'ter, Pál, János, Tamás, Jakab, Fi
lep; ballya felöl pedig: Bertalan Máté', Jadás, Si
mon , Tade'us és András Apostolok ülnek J'J.

rént való fzamlalásnak módja feledékényseghe ne men
n y e n ,  el végeztetett , hogy minden tsáfzári,  és függö pe- 
tsétes levelekben In d ic t io  tétetödjön fel, másként sem 
mi erejek nem fogna lenni. Idővel a ’ Római udvar is 
bé vette ezt a ’ fzokást,  és az efztendöket In d ic t io  fze- 
rént kezdette fzámlálni.

f )  Az A postolok’ neveinek te rajzolásában ez rC hiba tör
t é n t ,  hogy Judds T h ad au s tó l el válafztatik, mintha más



$• 45-
A’ negyedik es SS. rendet egy fzéles PP. aranyos 

prém válafztya el a’ harmadik rendtől, és mind 
ezt, mind az alatta lévő rendet a* palástnak felső 
izéiétől talpig le nyúló fzéles W .  arany prém ha- 
sittya két égyenlö réfzre. Ebben az első SS. rendben, 
13 arany fonallal ki varrott ábrazatok adatnak elő, 
egy egy karikában. Minden karika között két fzár- 
nyas állat, és külömbkülömbféle virágok helyhez- 
tettek. A ’ jobb kéz felöl álló kép által e fz. Itsván 
király ábrazoltaiik ki, kinek fejében egy három li- 
liomos korona, jobb kezében dárda , Jjal kezében 
pedig egy kerefztes arany alma vagj'on. Bal felöl f  
Gisela királyné, fz. Itsván felesége á ll, fején égy 
három liliommal ékes koronát, jobb kezében pedig 
egy tornyot tartván, melly által az ö általa epitetett 
Vefzprimi templom jelentetik. Szent István és Gise~ 
la között, az alsó V. felett álló kis képetske ezek
nek kedves magzattyát Imre hertzeget adja elő —  
Sz. István balja felöl öt koronás fzentek állanak, 
u. m. fz. István mártyr; Kelemen, Sixtus, Corne- 
lius és Lürintz; Gisela királyné jobbja felöl hason
lóképen öten, t. i. Pintze , György, Cosmas, és Pan- 
talon fzent mártyrok. Az utolsónak neve nintsen 
fel jegyezve. Mindnyájan egy egy dárdát, és egy 
egy meg fzenteltetett ostyát tartanak kezeikben, 
melly által a’ példazoltatik, hogy ök a’ kerefztény 
vallásért fzenvedtek mártyromságot.

Apostol lett vo lna  Judás , más Thaddeus. Judás Iscario- 
testien semmi helye nintsen i t ten , következésképen h á 
rom Apostolok hagyattattak k i , u. m. M á ty á s , B a r 
nabás , és az ilTjabb Jakab. Azon fzázadban élt M agya
roknak , a ’ kik tsak akisor tájban lettenek kereszté
nyekké, nem lehet e* hibát vétküi tulajdonítani.
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11. A * Sz. István Király KefzlyüiröL

$• 46.

Hajdan, mig még e’ világ a ’ puha és buja élet 
által magát el nem erötelenitette, sem kezeire, sem 
lábaira nem vont bor tokot, más egyébb tagjait is 
tsak imigy amúgy fedette bé, az időnek minden vál
tozásait könnyen el fzenvedte. A’ mint egy tudós 
Frantzia Casaubunus Isák meg jegyzetté, a’ bujaság 
találtatta fel az emberekkel a’ keíztyü viseletét g) .—* 
A’ régi Rómaiak nem ízen védhettek a’ kestyiit-visclö 
embereket, sőt mint lég nagyobb gonoíztévöket úgy 
néztek őket, minekutánna pedig égyügyü erköltsei- 
ket a’ bujaság meg veíztegette volna , mind a ’ két nem 
fél kapta a’ kesztyűkkel való élest, a’ fzép nem tsi- 
nosságból; a’ nemesebb nem pedig a’ hideg ellen. 
Időnkben, mind a’ meleg, mind a’ hideg ellen kefz- 
tyüket hordanak a’ kényesebb neveltetésii férfiak. —  
Attnakutána a’ hadi vezérek és vitézek is viseltének 
kefztyüket, de nem kényességből , hanem inkább 
kéntelenségböl; nem gyenge bőrből, hanem vas és 
réz pléhekböl kéfzülteket, hogy azok által meg ol
talmazhassák kezeiket a’ vágástól, innen vagyon, 
hogy a’ királyok is kefztyüket vontának, ’s von
nak még ma is, koronáztatásaiknak idején kezeikre, 
melly fzokás által azt adják másoknak értésére, 
hogy ok mindenkor kéízen lefznek birodalmaiknak 
ellenségeik ellen való oltalmazására. E’ végre vont 
fz. István király is kefztyüket kezeire, mellyek az ő 
halála után, az ö utánna élt és uralkodó királyok
nak ekesitésére Szenteltettek. Ezek a’ kefztyiik, a’ 
miképen Tab. IV. n. 1. fzemléllyük, sárga vastag

g) In Nőt. ad Athei.aeam Lib. XII.. c. c.
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fzarvas bőrből kéfzitettek, és a’ kéz fzárnak köze
péig érnek. — Gr. Révay Péter, hajdani nevezetes 
és tudós korona őriző ezen kefztyüknek viselete alatt 
is titkot keres , és igy fzól: fényes kefztyük, úgy
mond, arra intik a’ meg kbronáztatott királyt, hogy 
ö jobbágyainak keresményeit ne kivánnya, és semmi 
hamis úton ’j módon el ne ragadja, kezeit minden 
álnokság és tsalárdság vétkétől tifztán tartsa, az ár
tatlan vér ontástól meg őrizze, jnivel hogyha á király 
fsak egyfzer is ártatlan vérrel meg fertézteti kezeit, 
annakutánna nehezen tártottathattya magát a' vér 
ontástól h). —

III. A .’ Sz. István Király Saruiról.

§• 47-

Magyar Hazánk királyi klenodiumai, avagy tzi- 
merei közé fzámlaltatnak fz. István király reánk ma
radott Sarui is , a’ mellyek a’ IP. Tab. 2. n. muta
tása fzerent, sárga kordoványból kéfzittettek. For- 
májokra nézve, semmi hasonlatosságok nintsen a* 
mostani magyar tsizmákkal, hihetöképen abban az 
időben, mellyben ö élt és uralkodott, hasonló saru
kat viseltének a’ magyar fö emberek is, mivel, a’ 
mint a’ régi magyar Hérosok’ képei mutattyák, a* 
múlt fzázadokban igen együgyü volt a’ magyar vi
selet , nem bujálkodott a’ fö rendű nemesség az 
arany ’s ezüst fonalakkal varrott köntösökben, ’ s 
tsizmákban annyira mint most, azért több körmötzi 
arany is pengett erfzényeikben, mint most. — Ezen előt
tünk lévő íz. István király saruinak fzára rövid, ko-

h) Libro de Monarchia et S. Corotta Regni Hungat. Centur. 
V í l .  apr. S ihvanbtmík. itt Colleot, Scriptt. Rer. Huny, 
T . II. p, 8?5-

E
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zép láb ízárig érő, elöl a’ láb főnek tsuklojáig fel 
vagyon hasítva, épen olly formán, mint most a’ ma
gyar gyalog katonáknak sarui , mellyek a’ király 
lábaira vonultatván veres selyem sinorral fiizettet- 
nek öfzve. Sarkai hasonlóképen sárgák és nem igen 
magosak, semmi sarkantyú nintstn rajtok. E’ sárga 
sarukon kiviál, mellyek közönségesen fz. István ki
rályénak lenni tartatnak, vagyon egy pár piros kor* 
doványból kéfziilt bokáig érő kaptza IV. Tab. 3. n. 
Ketélkedem, hogy ezek a’ nevezett ízent királytól 
vették volna eredeteket. Gr. Revay Péter sem emlé
kezik azokról. Kétség kívül a’ későbbi fzázadokban, 
’s olly véggel kéfzitettek azok, hogy a’ koronázta- 
tandó király lábai íz. István saruit bé töltsék, ’s 
könnyebben mehessen azokban égyik templomból 
a’ másikba. Ezeken kívül vagyon még a’ királyi kle- 
nodiumok között egy pár setét veres selyemből tsi- 
nált, tzombig érő harisnya is, lásd IV. Tab. 4. n. Ezek
ről sem tefznek a’ régi írók emlékezetet. Úgy vélem, 
hogy mig az Árpád maradékai uralkodtak , semmi 
fzükség nem volt azokra, és igy a’ német nadrág és 
harisnyák el fedezésére kéfzittettek , meliyekhez nem 
illettek volna fz. István király sarui.

§. 48-

Az első világban élt emberek sok ideig mezíte
len lábakkal jártak mind télen nyáron , ’s mint
hogy a’ gyakorlás által való fzokás terméízeté vált 
bennek , semmi alkalmatlanságot nem fzenvedtek 
az időnek változásai miatt. Egynéhány Ásiai és 
Afrikai nemzetségek vágynak még ma is ollya- 
nak, a’ kiknél a’ saruk, tsizmák, és paputsok is- 

V meretlenek, mint p. o. a ’ Turkomannusoknál, ^Irab- 
soknál ’s más több tsapongó népeknél, a’ kik 
semmit sem gondolnak á nyári napnak melegségé
vel . és a’ télnek keménységével , mind kettőhöz



úgy hozzá fzóktak kemény borii lábáik, mintha 
a’ lég mértekletesebb levegő egü tartományokban 
laknának. A’ Római birodalom gyermeki állapattyá-* 
bán élt uralkodó Fejedelmek és vezerek is mind té
len nyáron mezitelen lábakkal jártak, feogy tulaj
don példajók által, minden nyomorúsághoz fzoktas- 
sák hadi seregeiket i). A ’ későbbi fzázadokban ta
láltatott fel a’ saruknak viseleté, azok is pedig ele- 
jenten fából kéfzitettek. Még mostis illyen fa saru
kat viselnek a’ hideg Norvégiának, Laplandiának, 
Grönlandiénak, és Zélandiánák lakosai. A’ bőr, 
gyólts , selyem és bárson paputsokat a* puha és 
bújja élet gondolta ki, úgy hogy, a’ mennyi állapatú 
és méltóságú emberek éltek Rómában , annyi féle 
sarukat vontának lábaikra. Innen eredett ama deák 
fzóllás formája: Mutare caloeos, az az, állapattyát 
meg változtatni, melly példabefzéd gyakran elő for- 
dúl Cicero írásaiban. A ’ Római Tsáfzárok között-1 
Cajus Caligula kezdett tzifra és költséges sarukban, 
’s harisnyákban járni, a’ ki felöl igy ir Svetonius.* 
Caligula, úgymond, sem ruházatijában, sem sarui
ban, sem egje'bb viseletében nem követte cC nemzetig 
hazai, és emberi fzokást, gyakran festett, és jó gyön
gyökkel fel ék eshetett palástokban , hofzfzú ujjas ru
hákban , arany peretzeket tévén karjaira, jelent meg 
ű’ közönséges helyeken; néhánkor selyem és afzfzonyi 

felső öltözetben, néhánkor puputsokban és sarukban, 
néhánkor játékosokat, illető nadrágban, néhánkor afz
fzonyi harisnyákban, töbnire aranyos fzakáüal, kezé
ben isteneknek tzimereit, u. m. ménkövet , három ágú 
villát, és békesség fzerzö páltzát tartván. Sőt gyak- 
rarl a’ fzerelem isten afzfzonya köntöseiben is meg je- i)

i) C.isavboNus ad Svetonii Aüguft. C. LXXXIÍ.



68

lent k). Nemtsak ö , hanem más több hijábavaló. 
ságot fzeretö RómaiTsáfzárok is követték ezt a fzo» 
kast. Heliogabalusról így íz ól Lampridius: Mettzett 
drága kövek váltak, úgymond, saruin, melly által 
nevetséget Szerzett mások előtt, mintha a’ nemes mes
tereknek mettze'seit , a’ lábakra raga/ztatott drága 
köveken lehetne látni l). —  Hasonló balgatagságban 
élt Carinus, mivel ö is drága kövekből tsinilt tsatto- 
kat viselt saruin mj. —

§• 49-

A’ köntösben való bujaság hasonló a’ ragadó nya
valyához, mell}' nem fzokott egy helyben maradni, 
hanem még a’ tavoly lévökre is ki terjed. Caligula 
rofzfz példáját más Római tsáfzárok is követték. Dio- 
cletianus igen serény, de pompát fzeretö fejedelem, 
a’ veres bárson palástal meg nem elégedvén, mind 
felső köntöseit, mind saruit sok drága kövekkel ra
katta meg , és azokat a’ Birodalom kintsei közé 
helylieztette. Eutropius igy ir felöle : Drága köveket * l)

k) I n C a l i g u l a . V c jii tu  , inquit calceatuque ,  et cetero ha~
b itu  neque p a t r io , neque c iv ilig  ac ne v ir i i l i  quidem  
ac denique non hum ano Jen iper ujus e jt. Saepe depi- 
e ta s , gem m atasque  in dutus  p en u las , m a n u lc a tu s , et 
a rm illa tu s  in  p u b lic u /n  p ro c e jfit , a liquand o  fe r ic a tu s  , 
et cycladatus ; ac m odo in  crepid is , vei c o th u rn is , m o- 
do in  Jp ecu la to ria  c a lig a , nonn unquam  focco m u lie b r i , 
p leru m q u c verő aurea barba , fű im e n  tenens , a u t  fu f c i -  
n a m , a u t  caduceurn , deorum  in jig n ia , atque e tia n t  
Veneris c u ltu  eonjpectus e jl.

l) In H e l i o g a b a l o  f ía b u i t , inquit,  in  calccam entis g e m 
m á i , et quidem  fc u lp ta s  , quod rifu rn  nm nibus m o v it , 
q u a ji po jfen t Jcu lp tu rae  n o b iíiu /n  a rtificu rn  v id e ri in  
g e m m is , q u a t pedibus udhuercbant. 

m\ Vitt. F l a v i u s  V optscvs in C arino.



rakatott, úgymond ,- köntöseire és saruira. Elejen- 
tén tsak a1 bárson köntös vált a’ -birodalom tzimere, 
a' többi pedig nem n). — Kapj Constantinus első Ró
mai kereíztény Tsáfzár Rómából által menvén By- 
zantiumba, a’ köntösben való bujálkodást is által 
vitte magával, és az ö utánna élt napkeleti fejedel- 
irfek, nemtsak felső köntöseik, hanem saruik által 
is meg kiilömböztették magokat másoktól , mine- 
miieket még a ’ velek együtt uralkodóknak sem volt 
fzabad viselni, hanemha azok tsáfzári ágyból fzü- 
letett, és még gyermekségekben meg koronáztatott 
fejedelmek lettenek legyen. Ö magok arany virágos 
veres bársonból , a’ velek égyütt uralkodók pedig 
mettzett bársonból kéfzitetett sarukat viseltek, 'a’ 
mint alább bővebben meg fogjuk Írni. Ezektől, az az 
a’ napkeleti Tsáfzároktól kapták fel a’ Magyarok a’ 
saru viseletét, és azoknak példájokat követvén , ök 
is az Orfzág klénodiumai közé fzámlalták íz. István 
királynak reájok maradott sarga kordovány saruit. 
Valamint több egyébb Orfzág klénodiumai , úgy 
ezen ízent saruk alatt is titkot keresett Gr. Re'vay 
Pe'ter, ’s igy okoskodott: ,,A’ saru, úgymond, vi- 
„gyázoságnak és serénységnek jele , melly által arra 
„intetik a’ meg koronáztatott király , hogy ö a’ 
„nemzet boldogságára, ’s hafznára tzélzó dolgok* 
-,ban ne restelkedjen, hanem mindenkor serény le- 
„gyen hivatala kötelességeinek tellyesitésében, és
„ellenségeinek üldözésében------ Minthogy a’ saruk
„meg hóit állatoknak bőreiből ízoktak kéfzitetni, 
„fzükség a’ királynak meg gondolni, hogy ö is em-

-------- . 6 9

n) In  É p ít .  Histor. Piom. in D i o c l e t i a n o : „O rnam entum  , 
,, i n a u i t  , gemmámul , veltibus , calceamentis<pie iiuli- 
„ dit. Nam prius lmperii infigne in chlamide purpuréi 
„ tan tm n  u ra t ,  relioua ciimmuiiU."
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„bér, és nékie is fzüksége vagyon az illyetén aláva- 
„ló viseletre. Mellyhez képest, kegyesen és mérték
letesen igazgassa a’ népet, az emberekkel emberi 
,;módon bánynyon, az Urnák ösvényeiben járjon, 
„és úgy fussa ez élet pályáját, bogy futásának el 
„végezése után, abba az örökké való nyugodalomba 
„mehessen , mellyben a’ meg boldogultak semmi 
„Öltözet nélkül nem ízükölködnek oj.”

$• 5 °-

Ezeken a’ királyi klenodiumokon kivül, 10 egy
mástól különíbözö záfzloi vágynak az Orfzágnak, 
mellyek nem tartoznak ugyan ízorossan amazok
nak rendibe, mivel mindazonáltal azoknak is, mint 
a’ magyar birodalom példázoló tzimereinek jelen 
kell lenni a’ királyoknak bé-iktatásokkor; arravaló 
nézve fzükségesnek itiltem azokat is itten az V. Tá
blán eleven izinnel le festve elő adni, ’s meg magya
rázni, mi végre tartya azokat az Orfzág többi kle- 
nódiumai között. Mindnyájan tudjuk, hogy a’ záfz- 
ló hadi tzimer, melly által a’ hadi seregeknek vi
tézsége adattatik elő. A ’ hová a’ győzedelmes nép 
záfzloját le üti, annak birtokában marad mind ad
dig , valameddig onnan el nem üzettetik az ellen
ség által. A ’ melly tartományokat vitézkedő őseink 
hajdan el foglaltak , azokban, mint vérrel nyert 
jószágaikban , mingyárt záízlókat függefztettek k i , 
azokat magok között fel oíztották, és birták mind 
addig, valameddig a’ gonoí'z ízerentse őket onnan 
ki nem űzte. Ennek emlékezetére tartották meg 
azon 10 záfzlokat, mint az általok el nyerettetett 
tartományoknak jelentő tzimereit. Minthogy pedig 
a’ magyar birodalomhoz tartozó tartományok kö-

oj De Monarcb. et S. Regn. Hang. Coioa. Centur, V I I ,
y
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ziil, az időnek pjostohasága miatt egynéhányat el 
vetetettek: arravaló nézve két rendre # oí’ztom fel 
ezeket a’ 10 záfzlókat. Az elsőbb köze fzámlolom 
azoknak a’ tartományoknak záfzlóit , mellyeknek 
még mostis birtokában vagyunk. Ide tartoznak Ma
gyar , Dalmátzia, Horváth, Tóth, Lodomeria, és 
Gallitzia zafzlói. Az utolsóbbak közé pedig azoknak 
a’ tartományoknak záfzlóit , mellyeket immár el 
vefztettiink. Ide tartoznak: Cumania, Szervia, Rá
zna és Bu/gária Országoknak záfzlói. Lásd rendel 
az V. Táblán.

$• 5 * -

Az elsőbb rendbeliek közül valók. I. Magyar 
Orfzág záfzlója, a’ meily arany virágos fejér se
lyem matériából vagyon, kerületén és fetske fark 
forma végein arany rojtok vágynak. Egyik olda
lára Magyar Orfzág tzimere vagyon ki festve, Hlyen 
felöl Írással: Hu n g á r i á é , az az, Magyar Orfzág 
záfzlója, másik óldalán pedig ezek az Jgik : L e o - 
I'oldus II. C r e a t u s  in  R egem  Hu n g á r i á é , D ie  
XV". M ensis No v e m b r i s , A nno 1790. az az: II. 
Leopold Magyar Orfzág kiralyá lett fz. András Ha
vának napján 1790. efztendöben. Melly felöl
irás azt bizonyittya, hogy ez a’ záfzló újj, és mint
hogy a’ régit a’ moly és az idő meg eméfztették, 
a’ helyett kéfzitetett e z , és rendeltetett II. Ldopold 
uralkodó királyunk koronazása tzeremoniajának tö- 
kélletesitésére. —  II. Dalmatziának záfzlója, melly- 
nek matériája virágos megy fzinütafota, kerületén, 
és fetske fark forma végein hasonló selyemmel 
elegyes arany rojtok vágynak, középen Dalmatzia 
tzimere vagyon ki festve , illyetén felöl Írással: I)a l - 
m a t z i a e ,  az az, Dalmatzia záfzlója. Hajdan igen 
hatalmas fejedelmek voltak Dalmatziának királyai, 
éti sok hafznos Szolgalatot tettek aj GöiÖg Tsáfzá
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roknak, kikkel fzüntelen fzövetségben ellenek, egéfz 
Zvonimirus Demeter idejéig, a’ ki el hagyván a’ gö
rög vallást, a’ Római udvar hűségére állott. E* 
volt Dalmatziának utolsó királya , kinek halála 
után, az egyesült két Horváth Orfzág, fz. Láfzló 
Magyar király birtokába esett, ’s az időtől fogva, 
egy forma törvénnyel, jussal és fzabadtsággal élnek 
annak lokosai velünk. Elejenten egéfz Dalmátzia 
Magyar Orfzághoz tartozott, a’ jelenvaló ízázadban 
pedig három urai vágynak annak, u. in. a’ Magya
rok, Velentzések, és az Osmanok. 111. Horváth 
Orfzág záfzlója. Ennek matériája virágos tüdő fzin 
tafota, mellynek kerületein, és fetskefaik forma vé-  ̂
gein arany fonallal elegyes tüdő fzin selyem rojtok 
vágynak. Közepén Horváth Orfzág tzimere vagyon, 
illyetén felöl Írással: Ck o a t ia e , az az, Horváth 
Orfzág záfzlója. Hajdan a’ Dalmátziai királyok bír
ták ezt az Orfzágot egéízlen; Zvonimirus Demeter 
halála után, ez is által adattatott *íz. Lafzló király
nak, IV. Tóth Orfzág záfzlója, mellynek matériája 
setét zöld virágos tafota; kerületén és fetske fark 
forma végein arany fonallal elegyes setét zöld se
lyem rojtok függőnek. Közepére Tóth Orfzág tzi- 
mere vagyon nyomtatva, illyen felöl Írással: Scla- 
V o n i a e , az az, Tóth Orfzág záfzlója. —  Régenten 
két réfzre ofztattatott ez a’ tartomány, u. m. felső 
és alsó Sclavoniára, most pedig egy birodalom alatt 
vagyon, és a’ Horváth Orfzági Bántól függ. ’s a’ t. 
V. Galliziának záfzlója, mellynek matériája setét 
veres virágos tafota, kerületein és fetske fark for
ma végein arany fonallal elegyes setét veres selyem 
rojtok vágynak. Közepén Galliciának tzimere va
gyon illyetén felül Írással: Ga l l i t i a e , az az Gál- 
licianak záfzlója. VI. Lodomeriának záfzlója, a’ melly 
viola fzin virágos selyem tafotaból kéí'zült. Kerü
letein, és fetske fark forma végein arany fonallal
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elegyes viola fzin selyem rojtok függőnek. Közepén 
Lodomeriának tzimere vagyon, illyen felül írással 
L o d o m e k i a e  , az az , Lodomeriának záfzlója. —  
Elejenten különös fejedelmei voltak Gallicia és Lo- 
domeria Orfzágoknak , ezeknek ki halások után 
majd a’ Russusok, majd a’ Lengyelek bírták azo
kat. Kazeme'r Lengyel király meg halván, 1. Lajos 
Magyar király jutott azoknak birtokába, a’ ki is 
második fzülött leányával Hedvigával olly feltétel
lel engedte azokat L Uladislaus Lengyel királynak, 
és Lithvániai nagy Hertzegnek, hogy ha említett 
leánya férfi maradékok nélkül meg halna, azon 
esetre, Gallitzia és Lodomeria adattassanak vifzíza 
a’ magyar királyoknak. Úgy is történt a’ dolog, 
Hcdviga Jemmi maradékokat nem hagyott maga 
után, még is azért a’ Lengyelek birodalmában ma
radtak. Eléggé sürgették azon tartományoknak vifz- 
ízá adatását mind Zsigmond, mind az ö utánna követ
kezett magyar királyok; de minthogy fzép fzóval 
vifzfza nem nyerhették, a* fzüntelen való török ha
dakozások miatt pedig nem volt elegendő tehetsé
gek , egéfzlen Mária There'sia ditsösséges emlékeze- 
tü királyunk uralkodásának utolsó tzikkelyeig a* 
Lengyelek bírták. Ez a’ fzerentsés fejedelem afz- 
fzony ízérzetté azokat a’ Zsigmond király által el 
zálogositatott Szepes vármegyei 13. városokkal egye
temben vifzfza, még pedig minden pénz és vér on- 
tás nélkül. Ezekből ki tettzik, hogy Gallicia és Lo
domeria nem Austriához, hanem Magyar Orfzághoz 
tartozik , következésképen, Hazánk fundamentomos 
törvényei fzerént, fzükség volna azokat a’ magyar 
koronának vifzfza adni.

§• 5 2*

A’ másod rendbeliek közül valók : I. Curnania 
záfzlója, mellynek matériája almafzinii zöld virá-
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gos tafota, kerületin, és fetske fark forma végein 
hasonló fzinü selyemmel elegyes arany rojtok függő
nek. Közepén vagyon Cumania tzimere illyetén fe- 
löl irassal: Cu m a n ia e , az az Cumaniának záfzlója. 
Cumaniának, avagy Kún Orfzágnak neveztetett haj
dan Moldvának és Havasalföldnek az a’ réíze, 
melly az Ólt vizétől fogva az Álpes hegyek és duna 
között fekfzik, és egéfz Tatár Orfzágig ki terjed. 
Ennek lakosai, kiket fekete Kunoknak hívtak a’ His- 
toricusok, jó baráttyai voltak Árpád hertzegnek, 
és sokat segítették Pannóniának el foglalásában. A* 
tizenharmadik fzázadban a’ Tatárok által fzorongat- 
tatván , negyven ezeren közülök Cuthen királyok
kal együtt Magyar Orfzágba költöztek , IV. Béla 
király engedelméböl a’ tifza mellett le telepedtek, és 
fejedelmekkel égyetemben kerefztényekké lettenek, 
kiknek maradékai a’ kis és nagy Kúnságban lakó 
magyarok. A’ Tátaroknak el takarodása után, Béla 
király hazájokban maradott Kunokat is birodalma 
alá vetette, Vajdák által igazgattatta, és egéfz Cu« 
mániát öfzve kaptsolta a’ magyar birodalommal. Ez 
az oka, hogy mostanis kezünkben vagyon annak 
záfzlója. —  II. Szcrvia záfzlója, mellynek matériája 
tzitrom fzinü virágos tafota , kerületén és fetske 
fark forma két végein arany fonallal elegyes tzitrom 
fzinü rojtok függőnek , közepére pedig Szervia tzi
mere vagyon lefestve, illyen felöl írással: S e e v i a e , 
az az, Szerviának záfzlója. Mig még ez a’ tartomány 
a’ Római birodalomhoz tartozott , felső Me'siának 
neveztetett, mostani nevét az ottan le telepedett Ser- 
vusoktól vette*. Lég elsőben Salamon király vette 
azt el a’ Görögöktől, annak anyavárosával Nandor- 
fejérvárral égyetemben, és mind ö maga, mind az 
ö utánna élt magyar királyok tsendesen bírták a’ 
tizenötödik fzázadig , ekkor vetették azt hatalmok 
alá az Osmanok. Azóltatól fogva igen sok váltózá
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sokon ment által ez a’ tartomány, és majd a* Ma* 
gyár, majd a’ Török birodalomhoz esett. — III. Rá
ma záfzlója. A ’ régi Ráma napkeletre Szerviával, 
napnyugotra a’ Velentzei tengerrel, éfzakra Bosniá- 
v a l , délre pedig Albániával volt határos. A ’ jelen
való időkben Herczegovinának neveztetik. Ezt is az 
Osmanok fzakafztották el a’ Magyar Birodalomtól. 
Ennek záfzlója világos kék virágos tafotából vagyon 
kéfzittetve, mellynek kerületén, és fetske fark forma 
végein , hasonló selyemmel elegyes arany rojtok 
vágynak , közepén Ráma tzimere, illyen felöl Írással: 
R a m a e , az az, Ráma Orfzág záfzlója. —  IF. Bul
gária záfzlója, a’ melly setét veres virágos tafotábol 
vagyon, hasonló selyemmel elegyes arany rojtok 
függőnek keréletein és két fetske fark forma végein. 
Közepén Bulgária tzimere vagyon illyen felöl Írás
sa l: Bu l g á r iá é , az az, Bulgária záfzlója. Ez a’ 
tágas és fzép tartomány is Magyar Orlzághoz tarto
zott régenten, 1,396. efztendöben veíztettiik el annak 
egy réí'zét, a’ JSikopolyi fzerentsétlen ürközet után, 
a’ midőn maga Zsigmondi királyis tsudálatosan me- 
nekedett meg a’ győzedelmes Osmanok’ markától, 
A ’ Várnai vefzeóelem után, holott I. UlaJ'zló király 
is el esett, egéfzlen el vefztettük azt, és noha Cor•• 
vinus Mátyás király eleggé iparkodott annak viízfza 
fzerzésében, de még sem boldogulhatott, és igy az 
időtől fogva fzüntelen a’ Török Birodalom járma alatt 
nyög Bulgária.

III. T  Z  I K K E L  Y.

A  Magyar Szent Koronának Eredetéről,

$• 53’

Régulta vetélkednek Tudósaink fzent koronánk’ ere
detéről, még sem tudják azt igazán meg határozni.



Sokan így, mások másféleképen vélekednek arról, 
mindnyájan igazán gondolkodni láttatnak magoknak, 
azomban igen kevesen közelítenek a’ valósághoz. 
Sok okait lehetne ezen tudós tévelygésnek adni, 
mellyek között imé ezek a’ nevezetesebbek: 1. A ’ 

régi Magyarok keveset gondoltak a ’ tudományok
kal, önnön magok gyakrabban forgottak a’ Márs, 
mint Apolló isten iskolájában , idegen emberekre 
bízták a’ pennát, a’ kik igen keveset, vagy épen 
semmit sem fzorgalmatoskodtanak Hazánk történe
teinek fel jegyzésében.— a. A' mit némellyek imigy 
amúgy fel jegyzettének is, annak is egy réfzétaz idő 
és moly, más réfzét pedig a’ kegyetlen tűz és ellen
ség eméfztették meg —  3. A’ mi az éh idő torkától 
meg menekedett, még most is setetségben lappang, 
vagy önként, vagy tudatlanságból el titkoltatik. El 
nem érkezhetett még az az arany idő, mellyben a’ 
józan gondolkodásnak, és igasság fzeretésének vil
lámló súgára az önnön fzeretetnek, babonaságnak, 
és bal vélekedéseknek vastag fellegeit el űzhette vol
na —  4. Mivel ennekelötte olly kemény őrizet alatt 
tartatott fzent koronánk, hogy, nemhogy meg vis- 
gálni, de mégtsak fzemlélni sem lehetet azt máskor, 
hanem tsak a’ királyok koronaztatásának idején , 
akkor is pedig tsak mefzfzéröl. És igy, vagy te lje s
séggel nem Írtak arról a’ Tudósok, vagy ha Írtak 
is, mindnyájan Gróf Révai Péternek értelmét követ
ték , a’ ki maga is járatlan lévén a’ görög nyelvben, 
és a’ régiségeknek isméretében, hibásan gondolko
dott és irt fzent koronánknak eredetéről, és minemü- 
ségeiröl. Tsak nem minden honnyai és idegen Tu
dósok az ö értelmében nyugodtanak meg, követke
zésképen , vak vezérekkel égyetembem fényes nappal 
is botorkáztanak.

7 Ó — v
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§• 5 4 -
Másképen kezdettek e’ mostan folyó házadban 

élő Tudósok e’ tárgyról gondolkodni, ök tulajdon 
fzemeikkel látván fzent koronánknak alkotmányát, 
azon lévő ábrazatokat, betűket és neveket, nem a’ 
régi bal vélekedéseknek, hanem az igasságnak kí
vántak tömjénezni. Nintsen is e’ világon nagyobb 
alatsonság, mint a’ józan értelemnek ragyogó vilá
gosságát nem követni, és a’ fejért feketének monda
ni, tsak azért, hogy mások is ollyannak lenni tar- 
tyák. A ’ jó búár mind addig máfzdogál a’ tenger fe
nekén, mig fel nem talállya az el siillyedett kintset. 
így az igasságot fzeretö elme is addig visgalódik, 
’s addig nyughatatlankodik, mig annak nyomába 
akad. Én is azért:

1. Rövideden elő befzéllem, és meg is rostálom a’ 
régi Tudósoknak fzent Koronánk eredetéről va
ló értelmeiket.

2. A ’ mennyire ez a’ fzövevényes tárgy engedi, 
azon igyekezem, hogyha fzinte meg nem ha
tározhatnám is azt minden kifogás nélkül, lég 
alabb útat mutathassak tudós Hazámfiainak an
nak további nyomozására.

3. Meg mutatom azt a ’ kútfőt is, mellyböl fzár- 
mazott e’ tárgyról való értelmeknek külömb- 
sége,

S- 55 '

A’ mi az első tzikkelyt , t. i. Szent Koronánk 
eredetéről való túdós értelmeket illeti , azok sok
félék.

I. Némellyek Gcmblaki Sigvert , és Anojlajius 
'Bibliofilé cár ius után halgatván, úgy vélekednek, 
hogy első Anajiojius Görög Tsáfzár küldötte volna 
azt a’ hatodik ízázad elein Ktodoveus Frantzia ki
rálynak, olly véggel, hogy ötét a’ kerefztény vál-



lásban , mellyet egéfz birodalmával együtt bé vett, 
,álhatatossa tehesse. Ö pedig, t. i. Klodoveus 514. efz- 
tendöben Hormisda Római "Pápának ajándékozta/^. 
Az időtől fogva fzüntelen az Angyalvári , Engels- 
burgi kintses tárházban hevert, és a’ XI. fzázadnak 
kezdetében küldet tetett VII. Benedek Pápa által fz. 
István első kerefztény Magyar királynője. Meliy ér
telem tellyességgel meg nem álhat; mivel:

1. Sem Zonaras és Cedrenus, sem más nevezetes 
Görög írók nem tefznek e’ történetről emlékeze
tet, első Anajiajlus Tsáízár életéröl írott köny* 
veikben.

2. Ĵ Jem első Anastasiusnak, hanem két olly Gö* 
rög Tsálzároknak képeik és neveik vágynak 
ezen koronának karikajára fel mettzetve, a’ kik 
557. efztendökkel éltek és uralkodtak ö utánna.

p )  A n a s t a s i u s  B i b l i o t h e c a r i u s  in Vitis Pontificum Ro- 
manor. Edit. Paris. p. 34. „S u b  hujus, inquit ( h. e. 
„H orm isdae  Pontiíicis) epifcopatu múlta vala aurea, 
„ v e i  argentea venerunt de Graecia , et Evangelia cum 
, ,  tabulis anreis, cum gemmis pretioGs , quae penfant 
,,  libr. 15. —  Patenam auream cum hyaeinthis , quae 
„  pens. libr. 25. —  Scyphum aureum cum gemmis regno 
„  pens. libr. g. —  Scyphos argentéos trés deauratos, 
„ p e n s .  fingul, libr. 5. —  Patenas argenteas duas pens. 
„ l i b r .  25. —  Gabata eleetrina pens. libr. 2. —  Thecas 
„  Cyrei aureas duas pens. fingul, libr. 6. —  Pallia olo- 
„ b e r a  blattea (h. e. holoferica) cum tabulis auro té
rt c t is , de chlamyde, vei de fiola imperiali etc. Suffito- 
„ r iu m  luper confelTionem beati Petri Apoftoli —  Gonf. 
„Chronic. Sigebcrli Gemblacenf. C todovaeus, inquit, 
„ r e x ,  ab Anaíiafio Imperatore á. 510. Codiceílos de 
„  confulatu , coronam auream cum g em m is, et tunicatri 
„blacteam accepit, et ex ea die Conful et Augufius eít 
,, appellatus. Ipfe verő Rex mifit Rornae S. Petro coronam 
,, auream cum g em m is, quae regnura appellari fölét.”  ■



3. Soha semmi időbeli Historikus nem nevezte 
Klodoveus első Frantzia kerefztény királyt sem 
Geobitznak, sem Törökök királyának, sőt az 
ö idejében még tsak hire sem volt a’ Törökök
nek Európában és Ásiában.

4. slnajtafius Bibliothecarius sem emlékezik ko
ronáról azok között az ajándékok között , 
mellyeket első ylnciftajius Tsáfzár küldött Klo- 
doveusnak. /

5. Gtmblaki Sivert tefzen arról lég elsőben emlé
kezetet; mindazonáltal ö sem mondja hogy FII. 
Benedek R. Pápa küldötte volna azt fzent Ist
vánnak ajándékba, nem is küldhette, mivel ö 
17. efztendövel előbb meg hóit, mint sem fzent 
István kezdett volna uralkodni.

§• 5<>-

II. Mások nagy Conftantinus első kerefztény Ró
mai Tsáfzártól hozzák le fzent koronánknak első 
eredetét. Platina után halgatnak ezek, a’ ki azt Írja, 
hogy minekutánna nagy Conjiantinus Tsáfzár I. Syl- 
vefter R. Pápa által meg kerefzteltetett volna, sok 
gazdag ajándékokat küldött ezen fö Papnak. Ezek 
között volt volna fzent koronánk is , mellyre érde- 
metlennek lenni itilvén magát Sylvefter Pápa, előbbi 
papi süvegével meg elégedett, és a’ nékie ajándékoz- 
tatott koronát kintses tárházába helyheztette örök em
lékezetre. Itten volt tehát az a’ korona, mindaddig, 
mig azt II. Sylvefter P ápa, fzent Istvánnak küldötte. 
Ebben az értelemben voltak Gróf Révai Peter, híres 
korona örzö Rudolf és II. Mátyás királyok alatt q).

y) D e  Monarchia et S. CoroiiH Kegn. Hong. Cent. VJ1. Snript. 
Kér. Hűiig. Schivandtneri Tóm. II. p«ig. 821. feqq. I n  in- 

fe r io r i , inquit, Coronaccircurnferenlia C o n s t a n t i n u s  M, 
m agiem fu am , cum quibusdarn Im pem toribui Gr rátét* in- 
/t.ul/üfteit etr.

= = = = = = = = = = =  ; 9
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Schmcizel Márton r), és Kollár Adum Für ént z s). 
Ezek után halgattak és Írtak más honnyai Tudósok 
is. Értelmeknek erősítésére illyetén okokat hozta- 
nak elő :

1. Hogy ezen korona, a’ miképen egéfz alkotmá
nya mutattya, nem Rómában, hanem Görög 
Orfzágban kéízittetett.

2. Nagy Conftantinus és más vele együtt aralkodo 
Tsáfzár társainak ábrazattyaik és neveik vágy
nak annak karikajára fel metzetve.

3. Épen olly rendel, ’s olly móddal vágynak ezen 
a’ Kristusnak, bóldogságos Szűznek, és a ’ 12 Apos
toloknak neveik, mint vágynak azon ezüst gom
bon, mellyet nagy Conftantinus Tsáfzar ajándé
kozott a’ Lateranumi templomnak.

4. Mind az ö,. mind az ö utánna uralkodott Tsá- 
fzároknak koronáikon, annyi ízám ú, és olly 
rendel kéfzült árany lántzok függöttenek, mint 
a’ minemüek függőnek fzent koronánkon is.

5. Ennek tetejére helyheztetett arany kerefztetske' 
annak formájára vagyon kéfzitve, mellyet nagy 
Conjtantinus Tsáfzár látott a’ levegő égben, illyen 
fzózat hallással: In hoc vinces, az az, ez által 

fogfz győzedelmeskedni ’s a’ t. t).
/

§• 5 7 -

Első erősítéseket mi is jóvá haggyuk, és meg 
is fogjuk alább mutatni, hogy nem másutt, hanem 
Görög orfzágban, és görög mesterek által kéfzitte- 
tett fzent koronánk. —  A* másodikra azt jegyezzük

r) In commentat. de SacraRegn. Hung. Corona. Et in Schedias-
mate Hiítor. deInGgnibus , vulgo , Clenodiis Regn. Hungar.

s) Conf. Ejusd. Hiftor, Diplomát. Juris Patronatus Apoítolic.
Hung. Regum.

t) P e t r . de R e v a  loc. fupr. citat.



meg, hogy, sem nagy Constantinus Tsáfzár, sem 
vele együtt uralkodó társai nem vóltaS Porphyro- 
genitusok , soha sem is neveztettek ók azoknak. 
Azok a’ GÖrök Tsáfzárok és fejedelmek viselték a’ 
Porphyrogenitus nevet, a’ kik az úgy neveztetett 
Porphyra palotában fzülettettek és neveltettek. Ezt 
a’ palotát pedig nagy Constantinus Tsáfzár építette 
és rendelte az uralkodó Tsáfzárnéknak gyermek 
fzílléseikre. —  Comnena slnna , Comnenus Elek Gö
rög Tsáfzárnak a’ XI. íizázadban élt igen túdós 
leánya, illyetenképen festi le ezen Porphyra pa
lotát édes attya életéröl, ’s jeles viselt dolgairól 
Írott könyvében. ,,A’ P o r p h y r a , úgj'mond, a’ tsá-. 
„ízári lakó helynek kerítésében álló épület, a’ meliy 
j,alsó fundamentomától fogva efzterhajáig négy fze- 
„geletü, azon felül tetejéig hegyes. A ’ tengerre néz 
„k i, azon kikötő hely felé, holott két köböl faragott 
„ökröknek és orofzlánoknak faragott képeik állanak. 
„Tornátzainak pádimentuma márvánnyal vagyon 
„ki rakva, hasonló köböl épültek kárpittyának fa- 
„lai. Nem közönséges, és nem könnyen fzerezhetö 
„márvány kőnek neme ez, hanem ollyan, mellyet 
„a z  első uralkodó Tsáfzárok, Rómából Byzantzium- 
„ba jővén, betses voltokért, méltónak itilték ide 
„által hordattatni. Apró pontotskákkal élegyes bár- 
„son í'zine vagyon ezen márvány köveknek, ésértel- 
„inem ízerent, ezen mát vány köveknek bárson fzinekert 

.̂nevezték cl régiek ezt a’ palotát P o r p h y r a n a k , 
„avagy P ü b p u r a k a r ” u ) .  Még ennél is világosab-

u) Alexiad. Lib. VIII. p. 151. „ P u r p u ra ,  inquit, eft aedi- 
„ficium quoddam , intra fepta imperialia palatii , ab 
„ ip f a  báli , ufque ad tecti fuggrundia quadrata con- 
„iiructum forma, hinc in pyramidem definens. Profpe- 
,,ctum habét maré verfus, in eum portom, in qno la- 
„p id e a  vifuntur bourn et leornun ümulacra. Sola ex-

F
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bán ir e* tudós fejedelem afzfzony e’ palotáról: 
„ Comnenits Ehh Tsáfzár, úgymond , gyözedelmi 
„pompával vifzfza térvén , a’ tsáfzári palotának 
„azon réfzében találta felséges hitves társát, inelly 
„hajdan a’ Tsáfzárok feleségeinek gyermek ízülésé- 
„re fzenteltetett. Ez a’ palota pedig, régi nevezet
nie! Porphyrának, avagy Purpurának neveztetett, 
„a’ honnan fzármazott a’ Római birodalomban , a’ 
„ Porphyrogenitusoknak és Porphyrogcnitaknak emlé
k e z e t e s  nevezete.” x) —  L u itpr a n d u s  Cremonai 
Püspök, II. O t t ó  napnyúgoti Római Tsáfzárnak 
972. efzt. Konífántzinápolyba oIly véggel küldetett 
követe, hogy ottan. II. Romanus és Theophane leá
nyát, az ifjú Ottónak Nicephoirus Phocas Görög 
Tsálzartól ki kerje, ’s el jegyezze, ekként irja le 
a’ Porphyrogenitusok’ nevezetét, ’s ezzel égyiitt a’ 
Porphyrát-is: „Nem azért nevezem, úgymond, Por- 
„phyrogenitusnak, hogy ö tsáfzári ágyból fzülette-

„hedrarum conftrata marmore : parietes cuítrarum ex 
„eodetn lapide tectorio renitent. Marmor porro iftud 
„n o n  de vulgari genere, aut modicis parabile fumtibus, 
„verum ejusm odi, quod propter eximiam excellentiam 
„priores Imperatores , quando fedem Imperii Byzan- 
„tium  tranfiulerunt, deportare huc ufque a Roma ve- 
„tere  tanti duxerunt. Eít is lapis purpureus fere totus , 
„n if i  quod punctulis arenofa tenuitate patTim infperűs 
„candicat, meaque fententia eít a colore korúm lapi- 
y,dum  aulam ijtam  P u r p u r a m  a prifcis dicta/n.’ '

&) E ad . ibid. pag. 132. in Corpore Hyílor. Byzant. T ó m . 
X I-  ysA lexius , inquit, Comnaenus Imperator victor tro- 
„ph aeis  in urbem regiam redux, auguítam fiiam coniu- 
„gem  in ea  palatii parte diverlantem reperit, quae olim  
,,puerperiis síugujiarutn ejt d icata , et quae antiqua  
„ appellatione P o r p h y r a  five P ü r p u r a  vocatur, unde 
„PoRPHYROGENlTORUM et PoRPHliROGESITARüJl tlO ■ 
„mert őrbe foto fíomuno ctlebre protluit.”



„tett, hanem azért, mivel a’ Porphyra palotában 
„jött e’ világra. És mivel már fzó vagyon arról, 
,,elö befzéllem, a’ mit a’ Porphyrogenitusi névnek 
„eredetéről halottam. Nagy Constantinus Római 
„Tsálizár, kinek nevét viseli Konstantzinápoly vá
mosa, építette ezt a’ palótat, Porphyrdnak nevezte, 
,,e's azt akarta, hogy ágye'dktól J.zár mázandó mara- 
.̂de'kai ottan jöjjenek <?’ világra, e's P o r p h y r o g e - 

,, tí h ú s o k n a k , neveztessenek y ) ”

$• 5 8 -

Harmadik erösitö okok igen gyenge fundamento- 
mon épült, és abból a’ következne, hogy valamenjr- 
nyi arany ’s ezüst edényeken, a’ Kristus’, fzüz Má
ria, és a’ 12 Apostolok’ ábrazattyaik és neveik 
vágynak, mind azok nagy Constantinus Tsáfzáríól 
vették eredeteket. Constantinus Ducas Tsáfzárnak, 
a’ ki a’ XI. fzázadban élt és uralkodott a’ Görög Bi
rodalomban , vagyon egy arany pénze , mellyre 
épen úgy van a’ Kristus képe és neve ki-mettzetve, 
mint a’ Lateranumi templomnak ajándékoztatott 
ezüstgombon; még is ki mérefzelné mondani, hogy 
ezt az arany pénzt, nem Constantinus Ducas, ha
nem ö előtte tsak nem hatodfél íizáz efztendövel 
élt és uralkodott N. Constantinus Tsáfzár verette vól-

y )  In Hiítoria Legationis fuae L. I. c. 2. „Porphyrogenitum, 
„ incfuit, non in purpura , f e d  in domo, quas P orp hy ra  

„d ic itu r , natum appeilo. Et quouiam .rés procefl'it in me- 
, , dium, quod de hajus Porphyrogeniti geneli audivimus, 
„proferamus. Conjíantinus in iperatur Auguftus , ex cuius 
„noinine Conftantinopolis eft lortita voc&bulurn civilas, 
„dommn iftam aedificari iuífit, cui P o r p h y r a  nomeu 
„iuipofuit, voluitque fuceeilurain nobilitatis fuae l'obo- 
,,lein iftic in lucem prodire, quatenus, qui fuo ex tíern- 
, , maié nafcerentur , luculenta hac appellalione Porphy- 
, yogeniti appcllurcntur."

F *



na z). Továbbá nagyon meg tsalatatnak, a* kik a’ 
Lateranumi templomnak ajándekoztatottezüst gomb
nak, és koronánknak hasonlatosságából azt a’ ko- 
vétkezést tsinállyák, hogy ezt is nagy Constanti
nus Tsálzár kéfzitette, mivel a’ mi koronánk abron- 
tsaira nem 12. hanem tsak 8- apostoloknak képeik 
és neveik vágynak fel mettzettetve. Utollyára, bogy 
ha fzent koronánk egéfzlen nagy Constantinus Tsá- 
fzártól vette volna eredetét, nemtsak alsó kariká
ján , hanem annak négy felöl fel nyúló abrontsaia 
lévő apostoloknak nevek-is, görög betűkkel volná
nak fel mettzetve; már pedig alsó karikáján görög, 
a’ fel nyúló ab.ontsokon pedig déák, vagy inkább 
Longobardiai betűk vágynak , a’ mellyböl illyen 
következést lehet tsinálni, hogy, más fzerzÖje volt 
fzent koronánk alsó karikajának, más a’ fel nyúló 
abrontsoknak, és hogy amaz régibb ezeknél.

§• 59-

Révai Péter, és az ötét követő Túdosok illyetén 
okát fzokták e’ betűk’ külömbségének adni: Azért 
mettzetetett, úgymondnak ö k , Constantinus Tsá- 
ízár fzent koronánkra görög és deák betűket, hogy 
az által napnyugoti és napkeleti birodalmakon va
ló hatalmát ki nyilatkoztassa, é.s tudtára adja má
soknak, hogy mind a’ Görög, mind a’ Római nemzet 
egy uralkodó fö alatt legyen j). A’ gondolat magában 
gondoltatván ízép, de semmi görög és déak írókból 
meg nem lehet azt bizonyítani. — JSégjedik erőssé
gek sem álhat meg, mivel a’ miképen a’ görög Írá
sokból tanúllyuk, mind maga nagy Constantinus, 
mind sok ö utanna élt és uralkodott Görög Tsálzárok,

z) Conf. Script. Hifior. Byzant. Tóm. X X I II .
/) D e  Monarchia et S. Corona Regni Hung. Cei t.  V II .  

8s^. in Script. Rer. Hung. Tóm. 11.



égyügyü, feleletien, és minden le függő lántzok 
nélkül való koronákat viseltek. Ezt bizonyittyák az 
első fzázadokban uralkodó napkeleti Tsáfzároknak 
arány pénzeik, a* mint látni lehet a’ Byzantziumi 
Historikusoknak XXIII. darabjában. —  A’ fedeles 
cs drága kövekkel ’s gyöngyökkel fel ékesitetett 
koronákat a’ bujaság és kevélység talalta fe l, és 
vitte bé a’ Görög Birodalomba, akkor, midőn már 
a’ fösvénység és fel fuvalkodás meg vefztegette az 
uralkodó fejedelmeknek fziveiket, nevezetesen a’ 
napkeleti és napnyúgoti Római Birodalmak között 
támadott gyülölség és vetélkedés után. Hogy meg mu
tathassák azt a’ GörögTsáfzárok, hogy öknagyCon- 
stantinusnak valóságos örökösei, és hogy nem Kó
mában, hanem Konstántzinapolyban legyen a’ Ró
mai Birodalomnak Izéké, azért kezdettek fedeles, 
le függő lántzokkal ékes, és fényes koronákat vi
selni. —  Utolsó erősségekkel is tsak annyit nyer
nek mint az elsőbbekkel, mivel minden Európai 
koronáknak tetején illyen kerefzt vagyon; még is, 

^nem reményiem, hogy valaki azt merné állítani, 
hogy azok nagy Constantinus Tsáfzártól vették vol
na eredeteket v).

5. 60.

III. Közönségesen úgy- vélekednek hazánkfiai , 
nemtsak a’ kösség, hanem még a’ tanúit embereknek 
nagyobb réízé is , hogy mostani fzent koronánkat 
Miecislaus avagy Mi-efco Lengyel fejedelem í'zámára 
kéfzitette vólna il. Sjlvester Pápa. Azomban, a’ néki 
álmában meg jelent Isten angyala által meg intettet
vén, nem ennek, hanem fz. Istvánnak küldötte azt,

 ̂ 85

v) V id . Mart. Schmciiclii C o m m rn t. de S. R e^n , Hnng, 
Corona.



a’ kerefztel egyetemben. És igy nemtsak királyi mél
tósággal , hanem Apostoli fzent hivatallal is meg 
ajándékozta ötét. Melly értelemnek valóságát egy
néhány honnyai és kiilsö Tudósoknak tanúbizony
ságain akarják fundálni. Nevezetesen:

í. Dethmár, fzent István király idejében élt Mer- 
seburgi Püfpöknek Írásában , a’ ki III. Ottó 
Tsáfzár’ viselt dolgairól Írott könyvében, íllye- 
ténképen fzóll: O t t ó  Tsafzár k ágy elméből e's 
keres ere koronát e's áldást nyert W ajk a ' Ba- 
váriai Herczeg veje , a’ ki egynéhány püspöki 

fze'keket állított fel birodalmában a). Hogy sl 
Wajkon, úgy mondnak, fz. István magyar ki
rályt értette legyen Dethmár, onnan tettzik ki, 
mivel akkor Henrik volt a’ Baváriái Hertzeg, 
a’ ki III. Ottó halála után Római Tsáízárrá 
lett; hogy ennek leányát Giselát vette el fele
ségül fz. István; hogy azon idő tájban, u. m. 
999. vagy 1000. efzt. egynéhány püspöksége
ket fundalt birodalmában ; és hogy Hstricus 
Kalotsai Érsek Rómaba való menetelekor, ot
tan mulatott Ottó Tsáfzár is.

2. Chartuitiusnak tanúbizonyságán, a’ ki Kálmán 
király uralkodása alatt élt, ’s az ö parantsolat- 
tyára irta fz. István életének históriáját. E’ tú- 
dos Püfpök így fzól e’ történetről: Hzon idő táj
ban (t. i. a’ midőn Mstricus Kalotsai Érsek Ró
maija küldettetett volna) követeket küldött Mié- 
cislaus Lengyel Hertzeg Rómába, ollyve'ggel, hogy 
apostoli áldást e's királyi koronát nyerjen (i Pá

ti) A nnál. Lib. I V .  ,,Imperatoris , inquit, praedicti gratia 
„e t  hortatu, gener Henrici Ducis Bavariorum W a j k , in 
„tegno fuo epifcopales cathedras faciens ,  coronam et 
„benedictionem accepit.” Conf. S t í  l t i n g i u s  , Interpies 
Dithmaii in Vita S. Stephani.
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patól. Réá állott a Pápa az ö kérésére, és immár 
kéfzcn is vált az a' mesterséges korona, mellyet 
áldásával együtt akart nékie küldeni. De mivel 
jól tudja az Űr, kik legyenek az övéi, a ki az 
Apostolok által k érett etett két fzeméllyek közül 
Mátyást válafztotta: itten is fz. Ltvánt akarta 
az el kéfzült koronával fel ékesíteni, azt, a’ kit 
annakutánna örökké való koronával is meg ko
ronázott. Mivel azon napot megelőző éjei, mely- 
lyen ol Pápa koronát akart a’ Lengyel Hertzeg- 
nek küldeni, az Urnák angyala nekie meg je
lenvén igy fzóllott: „Tudd meg, holnap egy ót$- 
„kor egy idegen nemzetnek követei jönek hoz- 
,,zád , hogy tőled királyi koronát és áldást kér
denek Fejedelmeknek. Annakokáért az el ké
szü lt koronát minden késedelem nélkül add 
„által nekiek , hogy azt Uroknak vihessék. 
„Semmit ne kételkedj abban, hogy Ö arra, és 
„ a ’ királyi méltóságra méltó ne volna.” Melly- 
hez képest következő napon, épen azon órá
ban,, mellyet az angyal meg mondott, el ér
kezvén a* Pápához Astricus Püípök, okosan el 
végezte a’ réá bizatott dolgot, és fzent Feje
delmének kegyes tselekedeteit ízép rendel elő 
fzámlalván, királyi koronát kért az apostoli fz. 
izéktől, meg bizonyítván azt, hogy az ö Feje
delme, a ’ ki az isteni segitség áKal sok népe
ket meg hódoltatott, és sok hitetleneket meg 
téritett a’ kerefztény vallásra, méltó volna azon 
tifzteletre és méltóságra b).

b) Chartititius in vita S. Stephani Hungarorum Regis vid,» 
Scriptt. Kér. Hungar. T. 1. p. 417. „ P e r  idem , irufuit, 
„tem p u s, M iesca , Poionorum D u x ,  christianam com- 
„plexus fidem , legatos. fuos Romám miferat, vt Port- 
„tifici* benedictionem, et regiuin ipfi titulum iir.petra-



3. Második András magyar királynak a’ Római 
udvár követéhez, Prenestlnus Jakabhoz küldött 
levelén , mellyben a’ többek között igy ir. 
„Ezen királyon, úgymond, fz. Istvánt a’ magyar 
„nemzetnek első királyát értyiik, a’ ki nem akart 
,,tulajdon hatalma állal királyságra emeltetni, 
„és igy nem is akárkitől, hanem a* Jélüs Kris- 
„tus mássától, és a’ meg boldogult fz. Péter 
„hivatalbeli kővetőjétől , a* Pápának tétetett 
„isteni jelentés által vette fel a’ királyi koro* 
„nát c)P

„Tent. AfTenferat quidem Pontifex, et jam coronam cgre- 
„ g i o  opeie  confici curarat, quam c\ mitteret, fua bene- 
„dictione adjuncta. Séd quia novit D om in us, qui fint 
„ e ju s ,  qui etiam duorbus ab Apoítolis propoíitis, A la -  
„ th ia m  focio fuo praetulit, et eum Apoítolis annume- 
„randum curavit, i lla corona S tephanum  ornari roluit, 
„po ftea  felicius glória fempiterna coronandum. Nocte 
„en im  ejus d i e i , quo ftatuerat Pontifex, coronam Polo- 
„norum Principi dare perferendam, apparuit ei Ange- 
„ lu s  D o m in i,  aitque ad eum : N overis  cras hóra d ie i 
„ p r ím a  ig n o ta e  g é n t is nuntios a d  te venturos ,J u o  D u c i  
„ coronam  r c g ia m , et apojio licue henedictionis m anus  
, , abs te ex p e titu ro s , E a m  ergo c o ro n am , q u am  p á r  á r i  
„ ju j j i j t i  , il lis  in cu n c tan te r tr ib u e , a d  ip fo ru m  ducem  
„ e a m  a l/s p o rta tu ris , nec dubites i l l i  eam  , cum  re g n i 
, , g ló r ia , p ro  v itae  ejus m e ritis  deberi. Itaque craftina 
„ lu c e ,  ea hó ra, qua praedictum crat , Praeful A Jiricus  
„ a d  Pontificem venit, demandatumque fibi officium pru- 
„denter exequens, fanctique Ducis rés geftas ordine re
f e r e n s ,  a fede apoftolica regni coronam petiit, often- 
„ d e n s  , dignum eíTe ducem eo honore et dignitate , quip- 
,,pe qui divina fretus o p e ,  multos fibi populos fubjugaf- 
„ f e t , multosque infideles fua potentia ad Chriftum con- 
„vertilTet.”

c ) „Hunc regem , inquit Andreas  II. Rex , intelligimus bea 
„tiífimmn S tephanum  gentis Hungaricae primum Ke-



4- Negyedik Láfzló királynak,'a’ kit a’ Magyarok 
Kun Lafz/ónak neveztek, vallás tételén, a’ ki
III. Miklós Pápától meg intettetvén feslett er- 
költsei miatt, magát meg alázta, és 11279. efzt. 
hozzá irt alázatos levelében illyetén vallásté
telt tett: „Meg ismerjük, úgymond, kötelessé
g ü n k  ízerént , hogy fz. István király nagy 
„Atyánk az Anyafzentegyháztól vette légyen 
„az isteni hivatalnak kezdetét.— Nem is magá- 
„tól, sem nem mástól, hanem ugyan azon Ró- 
„mai fzentegyháztól, mint mindeneknek annyá- 
„tól és mesterétől, isteni jelentés után nyerte a’ 
„királyi koronát d).

5. Egy 12. fzázadban élt túdos írónak Gallus 
Mártonnak tanúbizonyságán , a’ ki tsak nem 
fzórúl ízóra ki irta Chartuitiust: „Azon idő
dben, úgymond ö, Magyar orfzágból követek 
„jöttének Rómába, kérvén, hogy Urok királyi 
„koronával ékesitessen fel , és midőn immár 
9,következendő napon az el kéfzült koronát a’ 
„Lengyel követeknek kelletett volna adni, imé 
„azt meg előző éjjel az Isten angyala Leó Pá- 
„pának álmában meg jelent, és azt István her- 
„tzegnek parantsolta adattatni e).'y

..............' ' 89

„ g é m ,  quiadregni folium auctoritate piopria noluit fub- 
„ l i m a r i , et ideo non a quolibet, fed a vicario Jelű Chri- 
„ f t i , et l’ etri beatiíTimi fucceflore, per revelationem di- 
„ v in a m  fummo Pontifici factam, aífumfit regni diadema. 
„ V i d .  R a y n a l d i  Annál. Rcclefiajt. ad a. >233. n. 51.”

d) „ N o n  a fe ,  inquit LadisJaus I V ,  vei ab alio , fed ab 
„eadera fiomana Ecclefia, matre omnium et magiííra, 
„regni diadema, revelatione divina meruit obtinere. Vid. 
„ Id .  ibid. ad a. 1279. n. 31.

f) „ E x  Un garia , inquit, eodem tempore veniunt Romám 
„nuncii miffi, petentes Dominum fuum Stepbanuin re-

l



§. 6i.
Kiváltképen W.Sylvester Pápának fz. István király 

levelére küldött válafzán fundállyák értelmeknek 
igasságát, mellyet ritkaságáért méltónak lenni itil- 
tem egéfz valóságában itten le Írni f).

Syl v fst e k  Püspök Isten fzolgainak fzolgája, 
egdssdget e's apustoli áldást kíván a Magya
rok Fejedelmének, Istvánnak.

„Uraságodnak követei, kivállképen pedig kedves 
„&ty Arikba. Astricus Kalotsai tifztelendö Püfpök, annyi
éval nagyobb Örömmel töltötték bé fzivünket; ’s 
„annyival könnyebben vegbe vitték kötelességeiket, 
„a* mennyivel Istentől eleve meg inteltefvén nagyobb 
„kívánsággal vártuk, egy ismeretlen nemzetnek hoz- 
„zánk küldetett követeit. Áldott követség az, a ’ 
„melly a’ mennyei követ által meg elöztetvén, és 
„angyalok által vitettetvén végbe, előbb el végezte
t e t t  az illeni végezés által, mint sem mi azt hal
lo ttu k  volna. Valósággal nem az akaróé , sem nem

„g io  diademate infigniri. cumque in crafiino legatis Po- 
„lonUie dari corona debuiífet, ecce eadem nocte, L e n n i  

, ,P a p ae  ( potius S y l v e j i r o )  ,  per vifum Angelus Domini 
„ap p a ru it ,  et Duci S t e p h a n o  eam dari praecepit.”  

f )  M ei.c h ío r  I n c h o f f e r u s  A n n á l .  E c c l e j i a j i .  R e g n i  H a n g .  

T . 1. p. 256. et feq.
S v l v e s t e r  E p i f c o p u s  ,  f e r v u s  j e r v o r u m  D e i  , Stephano, 

D u c i  U n g a r o r u m  , f a l u t e m  e t  a p o j i o l i c a m  h e n e d i -  

c t i o n e m .

„L ega ti  Nobilitatis T u a e ,  inprimis verő charilTimus con- 
, , fráter nofter A J i r i c u s ,  Venerabilis Coloceníis Epifco- 
,,pus, tanto majori cor noftrum laetitia affecerunt, ac mi
g n o n  oíficiurn fuum laboré confecerunt, quanto divini- 
„tus praemoniti, cupidiíTimo animo illorum adventum 
,,de ignota nobis gente praeítoíabamur. Félix  leg at io , 
„qu ae coelefii praeventa nuncio, atque angelico pertra- 
„ctata  minifterio, prius Dei conclufa élt decreto, quam



,,a’ futóé, hanem az Apóitól fzerént, a’ könyörülő 
„Istené, a’ ki, a’ miképen Dániel bizonyittya , meg~ 
„változtattya az időket és ef/tendöket, az orfzágo- 
„kat által vifzi ’s meg erősíti, a’ mellységes és el
titk o lt dolgokat ki nyilatkoztattya, és jól tudja a’ 
„setetségben el rejtetteket, mivel ö vele világosság 
„vagyon, melly Jánosnak tanítása fzerént, minden 
„világra ízületeit embert meg világosit. Lég elsö- 
„ben is tehát hálákat adunk az Atya Istennek, és 
„Urunk Jéfus Kristusnak, a’ ki időnkben Dávidot 
„Geyzának fiát, fzive fzerént való emberét, fel ta
lá lta ,  és, mennyei világossággal meg világosítván 
„ötét, fel serkentette, a’ maga népének az Izraelnek, 
„a ’ válafztott magyar nemzetnek legeltetésére. An- 
„nakutánna ditsirjük Nagyságodnak Istenhez való 
„kegyességét, és az Apostoli fzent fzék iránt való 
„tifzteletét, mellyet Isten könyörületességéböl, min- 
„den érdemünk kívül, mi igazgatunk. Egyfzersmind 
„hirdetve magafztallyuk azon bő adakozoságodat

• ,,a Tiobis audita fűidet. V e r e ,  non volentis, neque cur-
„rentis, fed fecundum Apoftolum , miferentis eft D e i , 
,,qui» tefte D an iele,  mutat tempóra et aetates, transfert 
„reg n a  atque conftituit, revelat profunda et abfcondita, 
,,et novit in tenebris conítituta, quia lux cum eo e ft , 
„ q u a e ,  ficut docet Johannes, illuminat omnem hominem 
„venientem in huncmundum. Primo ergo, gratias agirnus 
„ D e o  Patri , et Dornino noüro Jefu Chrifio , qui tempo- 
,,ribus noftris iuvenit íibi Dávid filium G e y z a e , homi- 
,,nem fecundum cor íuum , et luce irradiatum coeleíti , 
,,fufcitavit illum pafcere Izrael populum fuurn, electam 
,,gentem Ungarorum. Deinde laudamus pietatem lubli- 

✓  „mitatis tuae in D e u m , et reverentiam erga fedem apo- 
„ítolicam , cui divina patiente mifericordia, nullo ineri- 
„turum nofirorum fuífragio, praeíidemus. Tűm verő lar- 
„gitatem liberalitatis, qua B. Petro Apofloloruin Prin- 
„cipi regnum ac gentem, cujus Dux e * 3 cunctaque tuu,



„ is , melly fzerént azon orfzágot és nemzetet, melly
enek Fejedelme va g y, minden vagyonodat , sÖt 
„tennen magadat is, követeid és leveled által örö
kö sen  ajánlottad az ApoFtolok fejedelmének , fz. 
„Péternek. Mivel ezen jeles tselekedeted által nyil
v á n  meg bizonyito'tad, és valósággal meg mutat- 
„tad magadat méltónak lenni arra , a’ mellyre 
„hogy mi is tégedet érdemesnek lenni tartsunk , tö* 
„lünk alázatosan kérted. Minthogy nem Izükség 
„a z t , a* kit olly nagy, ’s olly sok Kristusért végbe 
„vitt jeles tselekedetek közönségesen magafztalnak, 
p,és a’ kit önnön maga az Isten is ditsér, ditsirni. 
„Ahozképest ditsöséges fiam, min(f azokat, vala- 
„melylyeket tölünk, és az apostoli izéktől kíván
j á l ,  u. m. a’ királyi koronát és nevezetet, az Efz- 
„tergomi Érsekséget, és több Püspökségeket, a' min
denható Isten’, és a’ meg boldogult Apostoloknak 
„Péternek és Pálnak hatalma által, a’ mindenható 
„Isten eleve tett jelentése és parantsolattya fzerént,

„ a c  te ip fu m , per eosdera legatos et literas perpetuum 
,,obtulifti , digno praeconio commendamus. Hoc enim 
„fa cto  egregio aperte teftatus es , e t , re vera táléin te 
„merítő eífe demonftrafli, qualem, ut nos te declarare 
„d ignarem ur, fiudiofe expetivifti. Séd parcimus. Neque 
„en im  neceífe e f t , ut quem t ó t , ac talia praeclare pro 
„Chriíto geíta facinora voce publica clamant, quemque 

/  ,,ipfe -Deus commendat, amplius commendemus. Qua- 
,,Te gloriofe f ili , cuncta a nobís et fede apoflolica expo- 
„ f iu la ta ,  diadema, nomenque regium , Strigonienfem me- 
„ tr o p o l im , et reliquos Epifcopatus , de Omnipotentis 
„ D e i , ac beatorum Petri et Pauli Apoftolorum ejus au* 
„ctorítate, praemonente, atque jubente eodem omnipo- 
„tente Deo , cum apoítolica et noRra benedictione, li- 
„benter conceíTimus, concedimus, et impertimur. Re* 
,,gnum quoque a Munificentia tua S. Petro oblatum , te- 
„que u n a ,  ac gentem et nationem Ungaricam praefen*
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„apostoli áldasunkal együtt néked adjuk, engedjük 
„és ajándékozzuk. Egyfzersmind magaddal együtt 
„fz. Péternek ajánlott orfzágodat, és ezután élő 
„magyar nemzetet, mellyet a’ Római Anyafzentegy- 
„ház oltalma alá fogadunk, gondviselésedre, és 
, ,minden törvényes maradékaidnak birtokába , és 
„igazgatásába ajánlyuk és bízzuk. Melly örököseid 
„és utánnad következendöid, minekutánna az Or- 
„fzág Rendjei által, azon méltóságra törvényesen 
„fognak válafztatni, hasdnlóképen kötelesek legye- 
„nek vagy fzemély fzerént, vagy követtyeik által, 
„illendő tií'zteletet ’s engedelmességet mutatni hoz- 
„zánk és hivatalbeli kővetőinkhez, egyfzersmind 
„magokat a’ Római Anyafzentegyház jobbágyai- 
„nak lenni meg mutatni, a’ melly nem úgy fzo- 
*kott bánni jobbágyaival, mint fzolgákkal, hanem 
„mint fiaival, és igy kötelesek legyenek a’ Római 
„hitben, és Urunk Kristus Jésusnak vadasában ál- 
„hatatosan meg maradni, ’s azt öregbíteni. És mint-

„tem et futUTain, fub protectionem Sanctae Roraanae Ec- 
„clefiae acceptantes, prudentiae tuae , haeredibus, ac le- 
„gitimis fucceííoribus tuis habendum tenendum , regen- 
„dum  , gubernanduna , ac poíTidendum reddimus ac con- 
„feriinus. Qui quidem baeredes ac íucceflores T ű i  qui- 
„cunque, pofieaquam per optimates legitim* electi fue- 
„ r i n t , teneantur fimiliter nobis , et fuccefToribus nofiris 
„per  fe , vei per ícgatos, debitatn obedientiam acerve- 
„rentiam exhibere , feque fanctae Romanae E ccleűae, 
„quae fubjectos non habét ut fervos, fed ut filios fufci- 
„p it  unlveiTos , fubditos effe oftendere , atque in Catholi- 
„ c a  fide , ChriUique Domini ac Salvatoris noftri religio- 
„ n e  fírmiter perfeverare , eandemque promovert. Et quia 
„Nobilitas T u a ,  Apofiolorurn glóriám aemulando , Apo- 
„ftolicum munus , Chriflutn praedicando , ejusque fidem 
„pvopagando , geiere non eíl dedignata , noílras- 
„que et Sacerdotii vises fuplere ftuduit, atque Apofiolo*



„hogy Uraságod az apostolok’ ditsöségére tőre 
,,kedvén, nem sajnállott a’ Kristus hirdetése , és tudo- 
„mánya’ terjefztése által, apostoli hivatalt viselni, 
„és a’ mi ’s papi hivatalunkat is végbe vinni, és kü
lönösen meg tifztelni igyekezett az Apostolok Fe
jedelmét. Ahozképestmi is Nagyságodat ’s érdemei
ddel tekintvén , minden örököseidet, és törvényes 
,,utánnad következendöidet, a’ kik, a’ mint már meg 
„mondatott, törvéryesen fognak arra válafztatni, 
„és az Apostoli fz. ízék által is jóvá hagyathatni, 
„meg akarván őket most és jövendőben különös 
„privilegiommal ékesiteni, azt engedjük, hogy mi- 
„nekutánna mind T e, mind ö k , ezen mostan kül- 
„dött koronával rendesen, és követtyeidnek által 
„adatott í'zabott régula fzerént, meg koronáztasól, 
„ ’s meg koronáztatnak, kettős kerefztet, mint az 
„apostolságnak tzimerét, hordathass magad előtt, és 
„a ’ miképen mind tégedet, mind őket meg fog az 
„isteni kégyelem tanitani, a’ mi, ’s utánnunk ko-

,,rum Principem , prae caeteris fingulariter honorare: 
„idcirco et Nos fingulari infuper privilegio Excellentiam 
„ T u a m ,  Tuorumque meritorum intuitu , haeredes ac 
„fucceffores tuos legitimos, q u i , fxcut dictum eft, electi, 
„atque a Sede Apoltolica approbati fnerint, nunc et per- 
„petuis futuris temporibus condecorare cupientes; Ut 
„ p o í t q u a m T u ,  et illi córon a, quam mittimus, rite, jux- 
,,ta formulám legatis tuis traditam , coronatus , vei co- 
„ronati exftiteritis, crucem ante fe ,  Apoftolatus infigne 
„geftare facéré poífis et valeas , atque illi polfint, va- 
„ le a n tq u e ,  et fecundum quod divina gratia T e  et illos 
„docuerit ,  Ecclefias regni Tűi praefentes , et futuras , 
„noftra, ac fucceíforum noílrorum vice difponere, atque 
„ordinare. Apoltolica auctoritate firniiiter couceíTnnus , 
„voluinus et rogamus, ücuti in aliis litteris, quas in com- 
„muni ad T e ,  Optimatesque regni, et cunctum fide- 
„ le m  populum," per nuncium hoínum , quem ad T e  di-
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„vetkezőknek képekben intézhessétek és rendelhes- 
„sétek birodalmadnak mostani ’s jövendőbeli egy
h ázait. Sőt apostoli hatalmunkat is meg engettiik, 
„akarjuk, és kérünk , a’ mint más közönségesén 
„hozzad, az orfzág Elöjároihoz, és minden hívek
h e z  utasított követünk által küldetett leveleinkben 
„mindezeket bővebben meg magyaráztuk. Esede- 
„zünk a’ mindenható Istennek, a’ ki tégedet még 
„anyád méhéböl névenkentazorfzáglásraés koronára 
„hivott, és a’ ki azon királyi koronát, mellyet mi 
„a ’ Lengyelek’ Fejedelmének kéfzitettiink, néked 
„adatni parantsolta, nevellye igasságának gyümöl
cse it, öntözze meg áldásának böv harmattyával 
„Orízágodnak gyenge plántáit, tartsa birodalmadat 
„néked , ’s tégedet orízágodnak épségben , oltalmaz
z o n  látható ’s láthatatlan ellenségeid ellen, és föl- 
„di orfzaglásodnak bajai után, koronázzon meg té- 
„gedet örökkévaló koronával a’ mennyeknek orfza- 
„gáhan. —  íratott Rómában Böjtmás havának 27. 
„napján 1000. efztendöben.”

S- 62.

Akárki, akármint tekerje ’s fatsarja e’ dolgot, 
annál bizonyosabb nem lehet , hogy II. Sjlvester

„rigim us, deferendis plenius haec omnia explicata con- 
„tinentur. Oramus omnipotentem Deuin , qui T e  de 
„utero matris tuae vocavit notnlne tuo ad regnum et co- 
, ,ron am , quique diadem a, quod Duci Polonoruin per 
„ n o s  confectum fuerat, Tibi dandura mandavit, augeat 
„incrementa frugum juítitiae fuae, novellas plantas re- 
„g n i  tűi rore fuae benedictionis profundat largiter, Re- 
„gnum tuum T ib i ,  Tcque Regno tervet incoluiuem , ab 
„hoítibus vifibilibus et i/i vili bili bús protegat, et pofi. ter- 
„reni regni moleflias in coelcfli regno corona adornet 
„aeterna. Data Romáé VI. Kalend. Aprít. Iudicti^ue 
„Decima tertía.”



Pápa egy arany koronát küldött fz. Istvánnak. Nem- 
tsak honnyai , hanem idegen Historicusokböl is, 
sőt, a’ miképen alább meg fogjuk látni, Hazánk kö
zönséges végezéseiból is meg lehet azt bizonyítani. 
A’ ki pedig az illyetén tanúbizonyságoknak hitelt 
nem ád, fel forgattya a’ régi történt dolgoknak hi
telességét. Vágynak mindazonáltal ezen történetnek 
előadásában egynéhány ollyan pontok, melyeknek 
igasságáról kételkedünk mind addig , valameddig 
hathatósabb okokkal meg nem mutattyák azokat 
az ellenkezők. Kételkedünk:

1. Arról, hogy Sylvester Pápának az Isten angya
la meg jelent , és a* Lengyelek fejedelmének 
kéfzittetett koronát fz. Istvánnak parantsolta 
volna adattatni.

2. Hogy a ’ koronával együtt királyi méltóságot 
is adott, ’s adhatott volna nékie.

,3. Hogy fzent István király ezen koronáért nem- 
tsak magát, hanem egéfz birodalmát is a’ Ró
mai udvar hatalma alá vetette volna.

4. Hogy a* fellyebb emlitett válafzt maga irta ’s 
küldötte volna Sylvester Pápa emlitett fzent ki
rályunknak.

§• 6,3.

A. Honnan, és kitől koltsönÖzte legyen Chartai- 
tius ezt az angyali jelenésről támadott hirt, bizony
talan. Kétség kívül idejében élt Magyaroktól, a’ 
kik egy átallyában gyakorlatlanok lévén a termé- 
fzeti tudományban , minden rendkivülvaló története
ket, mellyeknek okáit által nem látták, tsudáknak 
lenni vélték —  Dethmár fz. István idejében élt tu
dós Merseburgi Püípök egy fzóval sem emlékezik 
ezen angyali jelenésről, melíyet bizonyoson el nem 
halgatott volna, ha úgy történt volna a’ dolog. Ü 
nem illyen rendkívül való környül állásnak, nem
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az Isten világos parantsolattyának; hanem egye
dül III. Ottó Tsáfzár íz. István királyhoz vonfzó jó 
indulattyának tulajdonittya azon koronának aján 
dékoztatását (§. 60. n. 1.) —  Mennél tudatlanabb 
volt valamelly fzázad, annál több tsudák történté
nek abban; ellenben, a’ miólta a’ józan tudomány, 
és a’ terméfzeti dolgok folyásának fzemes visgálá- 
sa a’ babonaságnak, és bal vélekedéseknek vastag 
fellegeit fzélylyel ofzlatták , azoltától fogva még 
tsak hire sintsen a’ tsudáknak. Ennekelötte, midőn 
lég kissebb fzüksége sem volt a’ könnyen hivő vi
lágnak a’ tsudatételekre, a’ néma fákból ’s kövek
ből faragott képek meg fzoHaltak, sírtak e’ világ
nak bűnein, egyik helyből a’ másikba költöztek, 
feleleteket adtak , a’ vakon ízületieknek fzemeik 
meg világosodtak, a’ sánták meg gyógyultak, az 
ördöngösök meg fzabadúltak a’ bennek lakó go- 
nofz lelkektől, a’ lég nagyobb nyavalj'ák is meg 
fziintek a’ tsuda tévő embereknek parantsolattyáik- 
ra: egyfzóvaí, mindaz égnek, mind a’ pokolnak la
kosai kéfzen voltak ezeknek a’ fzent tsábitóknak fzol- 
gálattyokra. Mostan Pedig, a’ midőn a’ Deistáknak g), 
Naturalistáknak h) , Indijferentistaknak i) , és más

g) D eistá k n a k  neveztetnek a zo k ,  a’ kik az Istenen, az isteni
gondviselésen, jóságos tselekedeteken, ’s bűnökön, ez 
élet után lejendö meg jutalmaztatáson és büntetésen 
kívül femmit egyebet nem hifznek.

h) Naturalistáknak hivatatnak a zo k ,  a ’ kik  elegendőnek
lenni tartják a’ terméfzeti vallást az ember’ boldogságá
ra. Két rendbeliek ezek , u. m. Vastagabbak és vékonyab
b a k ,  Crassiores ct Subtiliores. A z  elsőbbek egy átallvá- 
ban nem hifznek a’ fzent Írásnak. A z  utolsóbbak pedig 
hitelt adnak ugyan a’ fz. írásban lévő históriai, erkoltsi, 
rs olly tudománybeli tzikkelyeknek, mellyeknek igas- 
ságát józan értemeikkcl is által láthnttyák’; de a ’ titkokat

n



vallást gűnyolóknak fzáma e! fzaporodott, sem a’ ké
pek feleleteket nem adnak, sem nem sírnak, sem 
a’ meg holtaknak testeik sírjaikból fel nem kelnek, 
sem az angyalok és ördögök nem engedelmesked
nek nekiek.

s. 64.

A* valóságos tsudák olly terméfzet felett való 
történetek, mellyek a’ terméfzeti dolgok folyásá
nak törvényeit, rendjét, és egybe fzerkeí'ztetését két
felé fzakafztyák. Olly dolgok, mellyeknek végbe 
vitelére véghetetlen erő kívántatik. Valameddig az 
Isten terméfzeti ezközök által is el érheti a’ maga 
végét, soha sem fzokott addig a’ terméfzet felett 
való ezközökhöz nyúlni, másként minden fzükség 
nélkül fel bontaná a ’ terméfzet rendes folyásának 
törvényeit, a’ melly ellenkezne véghetetlen böltses- 
ségével. —  Tegyük fel, hogy az Isten imrnediate, 
az az, minden terméfzeti ezközök nélkül parantsol- 
ta az el kéfzült koronát fz. Istvánnak adattatni, 
valósággal tsudát tselekedett, és a’ rendes ezközök- 
nek el mellőzésével, rendkívül valókkal élt örök 
végzésének tellyesitésére , holott ezek nélkül is el 
érhette volna a’ maga végét. És igy, a’ kik azt 
hifzik, ’s állattyák , hogy Sylvester Pápának az 
angyal meg jelent, hogy ö az Isten világos paran- 
tsólattyára küldötte fz. Istvánnak a ’ koronát, nein 
tudják mit hifznek, ’s mit ízólnak, nem értik a’ 
terméfzet folyásának törvényeit, álhatatlansággal,
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az a z ,  azokat,  a ’ vallásbeli tz ikke lyeket, mellyek a* 
józan okossággal ellenkezni láttatnak, egy a’ tallyábau 
tagadják.

i) Indijferentistaknak tartatnak a zo k ,  a ’ kik tsak azt hifzik 
a’ mit akarnak, és semmi kúlömbséget nem tártnak e z ,  
vagy ama vallás között.



’s tudatlansággal vádollyák' a’ lég tökélletesebb va
lóságot az Istent.

§■  65.

Nem azért írom ezeket, mintha én a* terméfzet 
felett való történeteknek lehetőségét tagadnám, avagy 
kételkedném az Isten mindenre ható erejéről. Épen 
nem azért, hanem azt akarom azzal meg mutatni, 
hogy nem minden rendkívül való történet tsuda; 
hogy a’ véges valóságokban nintsen tsuda tévő erő; 
hogy véghetetlen hatalom kívántatik azoknak mi- 
velésére; és hogy a’ véghetetlen erejű valóság tsak 
akkor, és tsak ollyankor nyúl a’ terméfzet felett 
való ezközökhöz, mikor a’ maga végét terméfzeti 
dolgok által el nem érheti. —  Istennek világos pa- 
rantsolattya nélkül is elegendő okai voltak arra Syl- 
vcster Pápának, hogy ö fz. Istvánnak koronát küld
jön. Hlyen okai lehettek:

1. A ’ magyar nemzetnek kerefztény vallásra lett 
meg térése. Éz az áldott történet telylyes remény
séget nyújtott néki a’ felöl, hogy az evange- 
liomi fzelid tudomány azt a’ fene terméfzetii 
nemzetet, a’ melly a’ 8dik pdik és lodik fzá- 
zadokban egéfz Európát félelemben ejtette, és 
sok ártatlan vért ontott, bizonyosan meg fogja 
fzeliditeni.

2. Sz. István királynak az a’ rendkívül való 
buzgósága, mellyet a’ kerefztény vallásnak tér- 
jefztésében mutatott. Hálván ezt Sylvester Pá
pa , úgy gondolkodott , hogy e’ kegyes ki
rálynak példája , másokat is fel serkent a* 
Kristus tudományának öregbítésére , és igy , 
fzeinlátomást fog a’ hívőknek serege fzapo- 
rodni.

3. Sok gazdag Püfpökségeknck, papi fzékeknek, 
templomoknak , iskoláknak ’s a’ t. fundálta"
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tása, melljek magokban gondoltatván hafznos 
ezközök a’ kegyességnek terjesztésére.

4. És utólljára Ottó Tsáfzárnak fz. Istvánnal 
Szerzett atyafisága, és az abból Származott jó 
indulattya.

§. 66.
Ennekfelette, azt sem lehet világosan Chartutius 

Száváiból ki húzni', hogy az Isten angyala va
lósággal meg jelent válna Sylvester Pápának. Az  
Isten Angyala, úgymond ö, Sylvesternck álmában, 
meg jelenvén, ci Lengyelek’ Fejedelmének kéfzitetctt 
koronát fz. Istvánnak parantsolta adattat ni. Az ál
mon vagy aluvást értett ö , vagy pedig álom lá
tást. Az alifásban minden külső és belső érzékeny
ségek meg Szűnnek nappali munkásságaiktól , ki 
vévén a’ testnek éltető foglalatosságait, úgymint a* 
Szivnek és éltető ereknek járását és dobogását ’s aj 
t. A ’ Szemek nem látnak , nem hallanak a’ fülek, 
a’ kezek és lábak nem tapasztalnak, a’ nyelv nem 
kostol, semmi Szagot nem érez az orr, ’s a’ t. 
Egy Szóval, hasonló az aluvó ember a’ meg hóit 
testhez, úgy hogy sem isten, sem angyal, sem 
ember beSzédjeit nem hallya, ’s nem érti. —  Az álom 
látás a’ vigyazás és aluvás között való állapat, 
inellyben, minthogy a’ külső érzékenységek még 
egeízlen meg nem Szűnnek munkásságaiktól, igen 
homályosan és rendeletlenül foglalatoskodnak né- 
melly belső érzékenységek, nevezetesen a’ képzelő 
tehetség, vis imaginatrix. És igy az álom nem va
lóság, hanem tsak árnyéka a’ valóságnak, tsupán 
üres és hafzontalan képzelődés. —  Következéské
pen akár aluvást, akár álomlátást értett légyen 
Chartuitius az álmon, mindegy, és azt lehet mon
dani , hogy az Isten angyala tellyességgel meg nem 
jelent Sylvesternek. Nem aluvásában , mivel ö akkor
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.semmit nem érzett, nem látott, nem hallott, nem 
értett; álomlátásban sem, mert ez tsupan a’ lélek
nek üres képzelődéseiből áll.

$• 67 -

A ’ Lengyel Historicusok sem tagadják, hogy Bo- 
leslaus Fejedelmek (és isy nem Miecislaus , mért 
ő immár egynéhány efztendövel az előtt meg hóit) 
Rómába küldött követtyei által Sylvester Papától 
királyi koronát kért, de nem nj êrt. Ök egy fzóval 
sem emlékeznek e’ rend kivül való történetről , és 
a’ korona meg nem nyerésének, nem az angyal 
meg jelenését, nem is az Isten tilalmát , hanem 
Boleslausnak és a’ Lengyel nemzetnek akkori véren- 
gezö életének módját, ’s gyakorlott kegyetlensé
geit tefzik okáúl kJ. Hogy ha igazan akarunk fzól- 
lani, inkább kedvezhetett volna Sylvester a’ Len
gyel , mint Magyar követeknek. Sokkal kegyetle
nebb ’s vért fzomjúhozóbb emberek voltak a’ mi 
akkor élt őseink, mint amazok, többet háborgat
ták ’s purztitották a’ Római birodalmat, mint a’ 
Lengyelek, több félelmet okoztak Európának, mint 
ezek. —  Igaz dolog az is, hogy Boleslaus Lengyel 
Fejedelem vad terméfzetü ember volt, és gyakorta 
ineg rontotta a’ terméfzetnek és nemzeteknek fzen- 
tséges törvényeit. De fz. István ditsöséges emléke
zetű királyunk sem volt minden indulatoktól üres, 
ö is mint más fzent emberek elegendő jeleit adta 
emberi gyarlóságának , és meg mutatta tselekede- 
tei által, hogy ö sem bújhatott ki emberi bőréből. 
A ’ Somogyi hertzeget Kápát nemtsak meg ölette 
ellene való pártüteséért, hanem fel kontzoltatott tes
tét is tsúfos tárgyúi tétette ki. Az Erdélyi Fejedel
met Gyulái orfzágától meg fofztván, holtig való rab*

h ) V i d .  D l u ö o s s u s  Hiftor. Pólón.



ságba vetette egéfz háza népével együtt, tsak azért, 
hogy Ö a’ kerefztényeknek kedvezni nem láttatott. 
És ig y , hogy ha a’ Magyar és Lengyel nemzetnek 
erköltsi tulajdonságaira tekintett volna Sylvester 
Pápa, valamint hogy Boleslaus kérését meg vetet
te: úgy fz. Istvánnak sem kellett volna koronát aján
dékozni. Más okai voltak tehát Sy ívest érnék, hogy

inkább kedvezett a’ Magyarok, mint Legyelek 
fejedelmének.

§■  68.

Hihetöképen fz. Istvánnak Rómában küldött kö- 
vettyei költöttek ezt az angyali jelenésről való hirt, 
a’ melly annakutánna a’ nemzet között közönsé
gessé lévén, hitelt nyert. Külömbkülömbféle okaik 
lehettek nekiek annak ki gondolására. Elsőben, hogy 
a’ Pápától nyert koronának ditsöségét és méltósá
gát, minden más Európai királyi koronák felett 
nagyozhassák. lllyen értelemben volt Dlugossus a* 
tizen ötödik fzázadban élt tudós Krakóviai Piifpök 
e’ dolog felöl, és balgatagsággal vádolta mind azo
kat, a’ kik a’ fz. István koronájának olly nagy ízen* 
tséget tulajdonítottak , és el hitethették azt magok
kal, hogy az ostoba értz valamelly erköltsi tulaj* 
donságot foglal magában l). —  Másodfzor, hogy 
a’ király ellen pártoskodó Magyarokat annál ha
marabb le tsendesithessék, és mindnyájokkal el hi
tethessék a zt, hogy az egek is nem mást, hanem 
fz. Istvánt rendelték nekiek királyul. •— Harmad- 

Jzor, hogy annál buzgóbbá ’s serényebbé tegyek a* 
királyt a’ kerefztény vallásnak terjefztésére, a’ nem
zetet pedig annál hajlandóbbá az evangeliomi tudo
mánynak bé vételére. JSegyedfzer, hogy az által l)

l) Id. Ibid, /
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mind a’ Fejedelem, mind a’ nemzet előtt kedves
séget és tekintetet fzerezzenek önnön magoknak. —  
Ötödfzör és utóllyára, hogy annyival több jöve
delmű jófzágokat nyerhessenek a’ terméfzet ízerént 
is adakozó királytól.

§. 6().

Ez az angyali jelenésről költött hir a’ Magyar 
Hazában el terjedvén, mind jobban jobban neve- 
kedett, és firól fira adattatott által. —  Illyetén köz- 
befzédböl hallotta, ’s tanulta azt C h a r t u i t i u s  is, 
és nekie más kútfeje nem volt, a’ midőn a’ i2dik 
fzázadnak elején, Kálmán király parantsolattyából, 
fz. István eléte’ históriáját le irta volna. A ’ kik ö 
utánna éltek és Írtak, mint a’ Delfosbeli oraculu- 
mot úgy tekéntették ötét, ’s úgy halgattak Írása 
után, senki sem tudta, vagy ha tudta volna is, 
nem mérefzlette volna ötét meg hamisítani. —  Még 
ma is nagy fzámmal találtatnak ollyanok hazánk
fiai között, nemtsak a’ kösség, hanem még a’ Tu
dósok között is, a kik köröm fzakadásokig védel
mezik ezt a’ régi meg avúlt költeményt, és mind 
azokat, a’ kik az ellen fzóllani, vagy Írni méréfzle- 
nek, fzerteleniil kárhoztattyák. Lássák ök mit mi
veinek. —  Semmit sem gondolunk rágalmazó nyel
veikkel, inkább akarunk a’ józan tudomány égő 
fzövetnekénél járni , mint az ö meg rögzött bal 
vélekedéseiknek pislogó métse mellett botorkálni. 
Nem sok idő múlván le vétetik az ö fzemeikröl is 
a ’ hályog, és önnön magok meg fogják mostani 
tévelygéseiket ismerni,’ s vallani- Nem félünk, hogy 
királyi koronánknak ditsösége értelmünk által meg 
kissebitessen, avagy lég kissebben is meg sértetöd- 
jön nemzetünk méltósága. Nem koronánk angyal ál
tal lett küldettetésén, hanem a’ nemzeti törvények
nek fzentségén , és őseinknekkirállyainkkal való fzer-



zödéséin fundáltatik Hazánknak fzabadsága és bá
torsága. —  A’ melly fejedelem ezeknek nem enged, 
és, sem eskiivéssel erösitetett igireteivel, sem lelke 
isméretével nem gondol, bátor ezer angyali korona 
tétetödjön is fejére, mégis meg rontya törvényein
ket, és ha telhetetlen indulattya, ’s gonofz fzivü 
tanátsosai után halgatánd, nem a’ terméízeti igas- 
ság, lianem maga kénye fzerént fogja birodalmá
nak kormányát intézni.

$• 7 0 .

B. Kételkedünk, hogy Sylvester Pápa királyi ko
ronát küldött, ’s küldhetett volna fz. Istvánnak, vagy, 
hogy világosabban ki fejezzem , kételkedünk, hogy 
ö tette, ’s tehette volna fz. Istvánt királlyá. Királyi 
méltósággal és hatalommal birt már ö ^Istricus- 
nak Rómába való menetele előtt, nemtsak ö maga, 
hanem édes Attya Geyza, és öreg attya Toxus is. 
L u i t p r a n d u s  II. Ottó Tsáfzár uralkodása alatt 
élt Cremónai tudós Püspök igy ir Toxusról: „Azon 
„idő tájban, úgymond,, T a x i s  a’ Magyaroknak ki- 
,gálya nagy sereggel ment Olafz Orfzágba . kinek 
„ Berengarius , nem tulajdon pénzéből, hanem az 
„Egj'házak’ és fzegények gyűjteményéből tiz véka 
„pénzt adott m).” —  Luitpranduson kivid két neve
zetes historicusok emlékeznek e’ történetről, úgy
mint,-egy Saxóniai Annalista, avagy Krónikás, és 
A l b e k i c u s . Mind ketten illyetén fzókkai fejezik 
azt ki: „ T a x i s  a’ Magyaroknak királya Rómába 
„menvén, tiz véka pénzt nyert Berengariustól, on-

rri) De rebus Geíiis Europaeor. Princip. L . V. c. 15. föl. 35. 
„ P e r i d e m ,  in q u i t , tempus, T a x i s  H ungurorum  R s x  

, , magnó cum exercitu in Italiarn venit, cui Berengarius 
„ n o n  ex propria pecunia, fed ex Ecclefiarutn et pau- 
„pexurn collectione dectm njodios numorum dedit.”
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„nan lett vifzfza jövetelekor n)?' —  Valóságos ki
rály volt Gcyza fz. István édes attya is , kiről egy 
azon időben élt Aquitániai historicus igy fzóllott: 
„Azon időben meg halván II. Ottó Tsáfzár, az ö 
„fia III. Ottó vette a’ birodalom kormányát kezé
b e ,  a’ ki a’ világi böltsességre adván magát, és 
,,a’ Kristus nyereségéről gondolkodván, hogy a’ 
„Bíró itilö fzéke előtt kettős talentomot adhasson 
„vifzfza, Isten akarattyából a’ Magyarokat, kirá
lyokkal égy etemben (t. i. Geyzdval) meg térítet
t e  a’ Kristus isméretére o).”  —  Ugyan e’ mostan 
említett nevezetes Római Tsáfzár , világoson ki
rálynak nevezi Geyzat  azon levelében, mellyet Pi- 
ligrinus Patáviai kégyes Püspökhöz küldött: „Hoz- 
„zád küldjük, úgymond, ’s jóakaratodba ajánlyuk 
„ Brúnó Püspököt, hogy nemtsak fsükséges eleséggel, 
,,hanem emberekkel, lovakkal, ’s más utazására 
„meg kivántató dolgokkal is fel segitessen, hogy 
„annyival serényebben, tifztességesebben, és oko
sabban mehessen a’ Magyarokhoz. Mivel olly veg- 
„gel küldjük ötét oda, hogy azoknak királlyát minél

n) Annalifta Saxo in Acceífionibus Hiftor. Godofr. G uilicl- 
m i Leibnitzii Yol.  I .  p. 160. et Atbericus Monachus 
Triurn fontium in Chronico, quod exíiat ap. eundem 
Leibnitzium  1. c. T. II. p. '235. „ T a x i s  , inquit, í le x  
,,Hungurorum  in Italiam veniens, decem inodios nu- 
„morum a Bercngario  pro reditu accepit.”  

fi) Auclor fynchronus Fragment, Aquitan. Hiítor. ap. Petr. 
Pithoeum  Edit. Francof. p. 524. , ,E o  tem póié, inquit, 
„O tto n e  II. moriente , Ottó filius eius III. actu et no- 
,,mine Imperium alTuműt, qui Philoíopliiae intentus, et 
„lucra Chriííi cogitails , ut ante tribunal Judicis duplica- 
„tum talentum redderet, Domini voluntate, populos 
„Ungariae , una cum Rege eorum , ad fidem Chriíti con- 
„ vertere ineruit,”



10Ó

,i/zabad tettzésünkre vonhassuk p).” —  Lég világo
sabban irt A d e m a r u s  , fz. István édes attyának 
Geyzának királyságáról: „Szent Brúnó, úgymond ö, 
„téritette meg a’ hitre Magyar Orfzágot, és Rus- 
„siát. A ' Magyarok’ királyát, a' ki Geitznek nevez- 
„tetett, meg is kerefztelte, és a’ kerefztségben nevét 
„meg változtatván, Istvánnak nevezte ötét, a’ kit 
„első fz. martyr István fzületésének emlékezetére 
„rendeltetett napon, Ottó Tsáfzár fogott fel a’ ke
vertségben , és fzabados orfzáglást engedett nékie, 
„fzabattságot adván a’ fzent dárdának viseletére, 
„mint Ö maga is hordozta. —  G e i t z  király maga 
„fiát is meg kerefzteltette, kinek hason lóképen lst- 
„ván nevet adott fzent Brúnó. Annakutánna fiának 
„Istvánnak feleségül adta Ottó Tsáfzár Henriknek 
„az Ö utanna következett Tsáfzárnak húgát q).” — 
Ezekből illyen következéseket húzok ki:

p) M ubillonius in Actis SS. Ordinis S. Benedicti Secul. VI,  
P. I. „B ru n o n em Epifcopum veítrae mittimus et commit- 
„timus dilectioni, ut quibuscunque apud vos indiguerit 
„uteníilibus, ab undanti ifimé adjuvetur, u t , tam vefiris 
„hom inibu s, quara et caballis , aliisque in intinere re- 
„b u s  neceírariis, quanto propius pofiit Ungrorum confi- 
„ n i o , honorifice ac cauti/Time perducatur. Nobis enjm 
„ il lu c  érit delegandus , quo R e x  eorundem , noftro quam 
„prop ere arbitrio fit colligandus.”  

fj) Adem arus Chabanneníis Monachus S. Eparchii Engolis- 
menfts in Chronico fuo, quod exflat in Collect. Rer. 
Aquit. Nov. Bibliothec. MSS. Libr. T . II. p. 168. „San - 
„ c tu s ,  in quit , Brunus convertit ad fidem Ungriam Pro
v i n c i á m ,  e ta l ia m , quae vocatur RufiCia. Regem Ungriae 
„ba p tisa v it, qui vocabatur G e i t z , et mutató nomine in 
„ b a p t iz m o ,  Stephanum vocavit, quem Ottó Imperator 
„ in  uatali Protomartyris Stephani, a baptismate excepit,  
,,et regnum ei liberrime habere permist, dans ei licen
c i á m  fene lanceam fanctarq, ubique, íicuti et ipfi lm-
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1. Hogy fz. Istvánnak mind édes attya Geyza, 
mind öreg attya Toxus Magyar királyok vol
tak , és a’ Római Tsáfzároktól is azoknak len
ni ismértettek.

2. Hogy Geyza , íz. István édes attya, a’ kerefz- 
tény vallásra lett meg térése után, Istvánnak 
invattatott.

S- 7 i*

Hogyha mind Toxus, mind Geyza  ̂ valósággal 
Magyar királyok voltak, a’ minthogy ennyi tanú- 
bizonyságok után, nem is kételkedhetünk arról; 
bizonyossan király volt fz. István is, még pedig 
minekelötte még Astricust Romába küldötte , és 
Sylvester Pápátol koronát nyert volna. Nyilván 
való nyomait talallyuk ezen dolognak Ranzanus 
Pe'ter irasaiban, a’ ki fz. István életéröl, és jeles 
viselt dolgairól Írott könyvében igy fejezi ki az Ö 
királyságra való emeltetését: „Nem sokára, úgy- 
„mond , azután ( t. i. Kápa, Somogyi Hertzeg meg- 
„gyÖzettetése után,) úgy tettzvén a’ Magyar fö 
,,Rendeknek, hogy az, a’ ki annyi népeken, és 
„annyi hires eredetű ’s nagy méltóságú férfiakon, 
„mint Vezér uralkodott, tifztesebb nevezettel éllyén, 
,,királyi méltóságot válafztottak. Továbbá, senkit 
„sem tartottak arra méltóbnak lenni Istvánnál, úgy- 
„mint, a’ ki atyai kintsének törvényes örököse volt, 
„és a’ ki immár annakelötte is úgy folytatta éle- 
„tét, hogy minden értelmeseknek itiletek fzerént, 
„orfzaglásra fzülettetetnek lenni tartatott. >Annako-

„peratori mos eft. —  Rex quoque Papra dictus fíliutn 
„fuum baptizare ;uIPit, fanctus Brúnó  imponens ei 110- 
„men , iicut fibi Stephanum. Poftea verő , ipPt filio ejus 
i,Stephitno » Ottó  Im perator, fororem Henrici pofira 
„Imperatoris in conjugio dedit.”



„káért, mindnyáj oknak meg Egyezéséből, és tettzesé- 
,,001, arra a’ méltóságra válafzl atott, királynak hí- 
„vatta lőtt, 6\r meg is koronáztatott (i királyoknak 
,,fzokása fzerént r)”

S- 7 *- r.

Rantzanusnak ezen fzavaiban egynéhány erőssé
geket találunk értelmünknek bizonyítására. Kévés idő 
múlván, úgymond, azután, öz az, a’ Somogyi Her- 
tzegnek Kápának meg gyözettése után ’s a’ t. Ámbár 
meg nem tudhattyuk is határozni, kitol fzármazott 
legyen Kupa; tudjuk mindazonáltal Thurótzi króni
kájából, hogy ö vér fzerént való attyafia volt fz. 
Istvánnak. Ez a’ Kupa is vágyakodott Geyza halá
la után a’ királyságra; de minthogy íz. Istvánnak 
több tehetsége, ’s nagyobb kedvessége volt a’ nem
zet előtt , mint néki, elsőben is a’ pogányságra 
hajlandó kösséget ingerlette fel ellene, annakután- 
na Geyza özvegyét-is maga pártyára vonván, azzal 
ketsegtette ötét, hogy, ha ö is munkás lejénd az Ö 
királyságra való emeltetésében, tehát akkor felesé
gül fogja ötét magának venni. Ez a’ meg hóit férje 
életekor is uralkodni ’s parantsolni fzeretö afzfzony

r) Epitome Rer. Hungaric. Iudic. V i l i .  „Hand multo, inejuit, 
„interjecto deinde tempore, (a  victo fcilicet Cupa Sime- 
„gienli duce) cum Hungáriáé optimatibus placuiíTet, ut 
„q u i  titulo Ducis tót praeeflet populis , tofque víris, ge- 
„neris  claritudine , auctoritateque magna infignibus, ute- 
,,retur magis hoilorata appellatione, regiam elegerunt 
„dignitatem. Ceterum ad eam evebendum , neminem 
„nifi  Stepbanum , quippe cum jure fucceűbr fuiflet pa- 
,,ternarum opum , atque ita duxiíret ante actam vitá m , 
„ut folus natus ad regnum fuerit prudentium omnium 
„fententia judicatus. Om nium  igitur miro conjenfu e.t 
, ,applaufu s lig itu r , appellaturqiie ipfe R e x  , ac regia 
„ corona. regum  more donatur



könnyén m eg engedte m agát vak ittatn i, és m eg fojt
ván  m agában azt a’ jő h ajland óságot, m ellyel az 
édes anyak tulajdon vérekből fzárm azott m agzat- 
tyaik  iránt fzoktak viseltetn i, azon d o lg o zo tt, hogy  
íz . Istvánt ősi birodalm ától meg fo fz íza , ’s Kápá
nak adja által. Így lévén a’ d o lo g , Kúpá sem  titk o l
ta  tovább gonofz fzándékát, hanem pártos em berei
vel együtt íz. István ellen fegyvert rántott, és lég  
elsőben is Vefzprim várát fzállotta meg. D e  nem - 
fsak el nem érhette fel tett tz é lly á t, sőt meg g y ö -  
zettetvén , minden ja v a it, sőt életét iselvefztette  s).

( S- 73-
E’ d o log , v a g y  m ingyárt Geyza h a lá la  u tán , n.

m. 997. v a g y  a’ következett 998. eíztendöben tör
tént. E zt b izon y ittya  R a n z Á n u s  következendő fza- 
va ib a n : Nem sokára, ú gym on d , azután, öfzve gyűl
vén a’ Magyar fö Rendek Szükségesnek lenni itilte'k, 
hogy íz. István, a ki még ekkoráig hertzegiképen 
uralkodott ’j a’ t. , tijzteletesebb nevezettel élne: arra 
való ne'zve, cl királyi méltóságot választották, és lég 
méltóbbnak lenni itiltek ötét arra. T eh á t sem  nem  
a’ R óm ai P á p a , sem nem Ottó T sáfzár válafztot- 
ták  ’s tették ötét k ir á lly á , hanem a’ M agyar fo  
R endek. E pedig tsak ham ar meg történt, Kúpá 
S om ogyi H ertzeg meg gyózettetése után , és igy  
három  v a g y  n ég y  efztendövel Astricusnak Róm ába  
való  menetele előtt. — Semm it sem nyernek az ellen-

: v.------- ---  1 0 ()

s) T/iurotzii Chronic. Hungar. Part. II. c. 2g. „Mortuo au- 
, , tem Geycha Duce , Cupan voluit inatrem fancti Regi* 
„fibi per inceüuolum copulare connubium etc, Inceftum 
„connubium juxta Jus Eccleilaflicmn non eft,  nifi in 
„prim o, fecundo, et tertio gradu. Ergo in alterutro l x - 
„rum graduum opportuit C áp ám  S. Stephani eonfar - 
„guincum elit*.”
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kezök  Ranzanusnak ezen fzavai által : Tettzett a* 
Magyar fő kendeknek, hogy fz. István , a’ ki annak- 
előtte mint Hertzeg úgy uralkodott , tifzteletesebb 
nevezettel állyen azután, és királlyá válafztasson. K öny- 
nyü nekünk ezt a’ nehézséget meg fejtenünk. Á l m o s  

constitutioja, avagy rendelése fzerént, sem mi jus
sok nem v o lt az Árpád első fzülöttyeinek a* M agyar  
B irodalom hoz, hanem ha arra m éltóknak lenni itil- 
tettek és válafztattak  az Orfzág Rendjei által. K i
váltképen pedig azokat fzókták királyokká tenni , 
a’ kik alkalm atosak voltak  a ’ hadi dolgoknak fo ly 
tatására. Ezen fzabad királyi válafztás jussával 
egéfz első Léopold király uralkodásáig bírt a’ ma- $  

gyár nem zet. Ez alatt a’ Fejedelem  alatt vefztette  
azt el t). —  Innen fzárm azott a’ H ertzegi nevezet 
a ’ M agyarokn ál, a’ m elly  is tulajdonképen Sereg 
v iv ő t ,  a v a g y  fő  hadi vezért jelent u). —  Illyeten  
hertzegi hivatalra válafztatott fz. István akkor, mi
dőn Kápa m agaéva akarta volna a ’ m agyar biro
dalm at tenni. A z illy  hertzegségre, a vagy  fÖ hadi' 
vezérségre való  v á la fztá s , o lly  formán ment végbe  
a’ régi M agyarok k özött, mint hajdan a ’ R óm aiak
n á l, t. i. az egéfz hadi sereg láttára kard kötette- 
teít a’ vá lafztatott Hertzegnek oldalára x). —  íg y  
tétetett fz. István király i s ,  édes attya  G eyza h a lá 
la  után m agyar hertzeggé , a ’ miképen Thuroczi 
fzavaiból v ilágosan  ki tettzik: Annakutánna ú gy
m on d , fz. István hádi seregeit öfzve gyüjtveh, ellen- 
se'ge ellen ment, és lég elsőben is a' Garam vize

t) Vid. Decret. I V . Leopoldi I. de a. 1637. Artic. i .  §. i .
u) Ezen két német fzótól ered Heer Ziehen  az a z , Sere

get vinni, vezetni.
x) M urátnrii Antiquit, Italic. T .  IV . Diliért. L .  III. de In- 

ítitutione militari.
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m ellett kö ttetett kard az óldalára y ). — Azért valafz- 
tatott tehat ö elsőben is hertzeggé és nem kirá llyá , 
mivel ellenség ellen kellett m enni, kinek meg gyö-  
zettetése után, k irá ly i m éltóságot is nyert a ’ nem
zettő l. Hlyen értelemmel irta R a n z a n u s : K évés idő

v e l a zu tá n , úgy tettzett a ’ M a g y a r R en d e k n e k , hogy  

ö , u, m. f z .  Istv á n , a’ k i m int hertzeg annyi ne'peken 

és nevezetes jérjiakon u ralkodott, most im m ár tifzte-  

letesebb nevezettel e'llyen, a zért-is királyságra v á la jz- 
tották ötét ’s  a ’ t.

$• 74-

T ováb b á  azt Írja R a n z a n u s , h o g y , m ivel senki 
sem  volt íz. Istvánnál a’ királyi m éltóságra alkal- 
m atosabb; ahozképest egyenlő fzivvel és öröm m el 
ötét válafztották arra a ’ m agyar fő  Rendek. E z a ’ 
rövid értelmes m on d ás: Sen kit sern itilte k  arra m él- 

tóbnak le n n i , annyit foglal m agában, hogy fz. Ist
vánon k ívü l, m ások is vóltak akkor o llyanok  az  
Árpád férfi m aradékai k özü l, a ’ kik just tartottak  
a ’ m agyarb irod alom h oz; de m ivel sem  tehetségek, 
sem  tekintetek nem volt a n n y i, mint fz. Istv á n n a k , 

nem  juthattak annak bírására. Illyetén  Árpád m a
radékai vóltak azon  időben L á fz ló  és V a z u l , M i
h á lyn ak , meg hóit G eyza testvér öttsének fiai. K é
tség k ívül Á rpád maradéka volt K á p a  i s ,  m áskü
lönbben nem vágyakodott vo ln a  a’ M agyar k irály
ságra. Ügy lá ttz ik , hogy L á fz ló  idősebb volt fz. 
Istv á n n a l, és ö ,  idejére nézve több just tarthatott 
vo ln a  a’ magyar birodalom hoz mint a m a z ; de m i
vel Istvánnak  több k in tse , ’s több baráttyai vóltak ,

y )  Chronic. P. II. c. 28. „Poftmodum , inquit, congregato 
„exercitu , perrexit obviam bofii fuo , et ad amnem 
„Coron ( lege Graijum) pritijitu* accinctus eft gladio."

/
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ennek felette, m inthogy többet láttak ki ö belőle a ’ 
fö  Rendek , mint am abból , ahozképest inkább 
ragafzkottak ö hozzá  mint am ahoz , ’s inkább 
ötét mint m ást tették k irályokká. Ennekfelette m i
vel Kúpáellen is vitézi m ódon viselte m ^gát, egyen
lő  akarattal és öröm mel Ö reá bízták Jj. 71. a ’ 
magyar Birodalom  korm ányát.

§• 75 ’

U tó lly á ra , azt is meg kell itten jegyeznünk , h ogy  
ugyan azok  em elték ötét a ’ k irályságra, ’s azok  
is koronáztak m eg , a ’ kik ö té t erre a’ m éltoságos  
hivatalra m éltónak lenni itilték. A zok  pedig nem  
Ottó T sá fzá r , sem  nem Sjlvester P á p a , hanem  a* 
m agyar fö  Rendek voltak. Ezek válarztottak ötét  
a’ k irá lyságra , ezek koronázták tehát m eg is. E’ 
fzókból két következést lehet ki húzni. Elsőben , 
h o g y  m ár akkor fzabad királyi válafztás jussai birt 
a’ m agyar nem zet. —  Másodfzor, k irályi koronája  
is v o lt ,  m ásként m eg nem koronázhatták volna fz. 
Istvánt. —  A ’ királyi fzabad válafztásnak jussa m in
denkor tulajdona vo lt a ’ m agyar nem zetnek egéfz 
első Léopold király uralkodásáig. E zt a* just m a
gokkal együtt hozták ki a’ Scythiából ki jött M a
g y arok , és ám bár Árpád férfi m aradékainak álta l 
adták légyen  is az uralkodást; de a’ fzabad válafz- 
tást mindenkor meg tartották magoknak. E lső ki
rá lyok  vo lt Árpád, nem A ttilától való fzárm azásá- 
n ak , mint ö m aga hiresitette Pam oniába való á l
tal jövetelek or, hanem  a’ m agyar nem zet fzabad  
tettzésének jussán. K irály volt ö , nem tsak hatal
mára ’s erejére, hanem m éltóságára nézve is. K i
rályi koronája is v o lt ,  de nem a’ m ostan i, hanem  
az, m ellyel Attila 401. eízt. meg koronáztatott, m ely-  
lyet az Ö halála után Svatoplugusnak ajándékozták  
a’ Pánnoniában m eg m aradott H unnusok , mellytÖI



ölet annakutánna Árpád meg fofztotta. —  E v v el a’ 
koronával koronáztatott meg mind Ö m aga, m ind  
az ö  utánna következett m agyar Fejedelm ek Sámuel 
királyig . — E ’ vo lt az a’ korona, m ellyet ízent 
István fejére tettek  vala a’ m agyar fö rendek Kápa 
m eg gyözettetése után. E ’ vo lt a z ,  m ellyet Páter 
és Sámuel királyoknak egym ással va ló  vetélkedé
sek alatt III. Henrik T sáfzár m agyar Orfzágból el 
vivén R om ába küldött, ’s többé vifzfza sem  adott z)

§• 76-
A* kik m ég tovább is kételkednének abban, hogy  

fz. István előtt élt m agyar fejedelm ek valóságos  
királyok vo ltán ak , és hogy ö nem Sylvester P ápától 
nyerte légyen a’ királyi m éltóságot, o lvassák  meg fz. 
István király Imre hertzegnek adott oktató tan átsát, 
fogják értelmünknek igasságát tapafztalni. Jól tud
ván ez a’ kegyes fejedelem a z t , h ogy a ’ nem zeteknek  
boldogsága a ’ bölts uralkodáson fundaltatik , ekként 
tanittya birodalm ának örökösét Imre hertzeget: 
„K edves fiam , úgyYnond, elm édben tartsad a ’ te  
„atyád n ak  m ondásait, hogy ig y  m indenkor k irályi 
„zab lak on  igazgattassou boldogságod. Minden ké
t e lk e d é s  nélkül kövessed fzokásaim at, m ellyek , a ’ 
„m ini lá to d , meg egyeznek királyi m éltóságom m al. 
„Mivel hanemha követője leje'ndefz az előtted uralko- 
„ dó királyoknak, nehez léfzen tenéked ezt az ide- 
„ v a ló  terméiizetü orfzágot bírnod j)P •—  Sz. István- * I.

s j  Conf. Epiftol. Gregorii V I I .  Pontif. Rom. ad Salomo- 
nem Regem Hung. a. 1074. datara apud Báron. A nnál. 
Ecclejiajt. ad h. annuui, et Georg. Pray Annál. Part.
I. p. 7,3 et feq.

/) Vid. JDecret. S. Stephani Libr. I. C. V II .  §. 3. , ,Fih 
„charilf im e, incfuit, edicta Patris tűi l'emper tibi fiat 
..piomptuefa , ut protperitas tua ubique regalibus diri-

H



nak  ezen bölts fzavaiból világosan ki te ttz ik , hogy  
az ö uralkodó ősei valóságos királyok vo ltán ak , és 
hogy az ö á lta la  em lítetett királyokon nem m ás 
idegen birodalombeli fejedelm ek, hanem az ö meg 
hóit ősei értettessenek itte n , v ilágos további befzéd- 
je ib ö l: M e lly ik  Görög ig a zg a th a tn á , úgym ond, a ' R ó 

m aikat g ö rö g  m ódon , avagy m elly ik  R óm ai ig a zg a t- 
h a 'n á  cC G örögöket R ó m a i Jzokás f z e r e n t ?  v) —  
Senki sem .

$• 77*

E leve lá to m  én a z t ,  h o g y  sokan lefznek o llya- 
nok H azánkban, a ’ kik sem m i oknak nem enged
nek , és régi vélekedéseikben m eg átalkodván  , e l

sőben i s , a’ fellyebb  em litett Merseburgi tudós P ü s
pöknek D etm á rn a k  ezen fzavait fogják elömbe gör
d íteni: O t t o n i s  III. Im perato ris g r a tia  et h o rta tu , 
gener H e n r i c i  ducis B avarioru m  W a j c , in  regno 

fu o  epifcopales cathedras fa c ie n s  coronam  et benedi- 
ctionem  a c c e p it; az a z :  TVajc ( értsd fz. Istvánt) a*. 
B aváriai H ertzegnek H enriknek  v e je , a ’ ki püspöki 
fzékeket fu n dált, III. O ttó  T sáfzár kegyelm éből és 
kérésére nyert va la  koronát és áldást a). Im é, igy  
fognak fzoilan i, világosán azt mondja D e tm á r y hogy  
fz. István  III. O ttó  T sáfzár kérésére és kegyelm éből 
nyert áldást és koronát; • tehát sem ö m aga, sem

,,gatur habenís. Mores quidem m eos, quos regali vides 
„convenire dignitati, fine vinculo totius ambiguitatis fe- 
„quere. Grave eriim tibi éji hujus clim atis tenere re- 
y.gnum , n iji im itator conjuetudinis antea regnantiurn 
„e x jiiíe r is  R e g u m ”

t>) Ibid. §. 4. Quis Graecus regeret latinos graecis mori- 
bus? Aut quis Latínus Graecos latiais regeret moribus? 
Nullus.

u) Annál. Libr. IV .



ősei nem  voltakannakelötte k irályok? Könnyű nékem  
azt m eg m ulatni, h ogy a’ közép fzázadokban (m edio  
a ev o ) ezen fzóllásnak formája: Mlicui coronam et 
apojiolicarn benedictionem conferre, az a z ,  va lak i
n ek  koronát és apostoli áldást adni; és ez : ab ali• 

quo coronam et benedictionem apostolicam accipere; 
t . i. valakitói koronát és apostoli áldást n yern i, 
nem azt je lentette, valaki által királyi méltóságra 
emeltetni, vagy valakitől királyi méltóságot nyerni, 
hanem inkább abban meg erósitetni, és meg áldat- 

tatni. M inekutánna Lajos Baváriai H ertzeg , 1318* 
efztendöben , R óm ai királyságra válafztatott v o l
n a , XXI. János Pápa akarattya e llen , nagy pom pá
va l bé ment R óm áb a, és m ivel akkor nem ott la- 
kott a’ P á p a , két Tsál'zár képét v iselő R óm ai fö  
em berek, úgym int, Columna István és Sárrá Mik
lós C onsulok által meg is koronáztatott a ’ Late- 
ranumi tem plom ban. M inthogy pedig abban az idő
ben még a’ R óm ai Pápák fzokták a’ R óm ai kirá
lyokat meg k oron ázn i, egynéhány Ízben hívták oda  
v iíz íza  a’ Róm ai tanatsbeki Urak a’ P áp át, de nem  
engedelm eskedett. E’ történetet ekként Írja le  L in c - 
k i u s  : „Saepius Rom ani fenatores Pontificem  re- 
,,q u ireban t, ut urbem inviferet antiquam  Pontificum  
„fedem , Romanoque regi Imperialia Infignia cum 
„apojtolica benedictione conferret, alioquin ipji pro 
,,antiquis juribus Je Juaque vellent tueri, az az: Gya- 
„ korta meg kérték a ’ Római tanátsbeli urak a’ Pá- 
„ p á t ,  hogy menne vifzfza a’ városba a’ Pápáknak  
„régi lákó h elyéb e, és adna a’ Római királynak ko- 
„ rónát és apostoli áldást, m ásként ok régi jus- 
„sá ik k al fognának élni b). Valarainthogy ezen

b )  Vid. Chronic. MS, apud B e m a r d .  L i r t c k i u m  in Annali- 
bus Aultrio-ClarevalUníibui T . I, „ L u d o v i c u s , in-

H 2
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XXI. Jánós P apához küldött izenetböl nem lehet 
ezt a ’ következést ki h ú zn i, h ogy Lájus előtt senki 
sem  volt volna Római T sá fzá r , és tsáfzári korona 
sem  volt v o ln a , úgy Detmár fe ly lyebb  em lített fza- 
vai sem azt jelentik , h ogy  fz. István, Sylvester P ápá
tól néki küldetett korona és á ldás előtt k irály ne 
lett volna.

S- 78-

Másodfzor azt a* függő petsétes levelet em lítik , 
’s vetik  élőnkbe, m ellyet 1001. efztendöben adott 
fz. István király a’ fz. Mártom A patú rságn ak , m elly- 
ben illyetén  alá irás v a g y o n : Dominicus -Archiepis- 
copus Vicecancellarius fecit, anno Dominicae In cár,- 
nationis M l , lndictione XV. Anno Stephani Primi 
Regis Jecundo, az az : Domokos Érsek Vice Kantzel- 
larios tsin áh a , Kristus Urunk fzületese után Ml. 
efztendöben, Is t v á n  első királynak második efztcn-

„ q u i t ,  in Italia ingenti coacta pecunia, multis afcitis 
„Icalorum regulis , cum magnis copiis Romám pTofectus 
„eft. —  —  Ubi honorifice ab univerfo Romano populo 
„fufceptus. D e  h in c , die Kalend. Junii nona a. 13 18, 

„ a  Senatoribus urbis, qui Vicarii Imperatoris vocaban- 
„ tu r ,  Stephano Columna  et jNicolao Sárrá co:onatus, 
„cum conjuge in aede S. Petri, omni nobilitate adftau- 
„ t e , et acclamantePatricium et Augustum Rom. Impera- 
„ torem  Ludovicum . Sunt, qui in aede L a te r a n i , juüu 
„clerique , populique, ab altero horum facto in abfen- 
,,tia  alterius , magna bominum frequentia coronatum 
„ícribant. Saepius enitn Romani fenatores Pontificem te- 
„quirebant, ut urbem inviferet antiquam Pontificum fe« 
„ d e m , Rom anoque R eg i impc.rialia injignia , cum  apo- 
,.Jiolica benedictione conferret, alioquin ipfi , pro am- 
„tiquis juribus, fe fuaque vellent tueri. Conf, C u s p i n i a - 
, , m  Libr. de Caefaribus in Lud«vico.M
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dejébcn c). —  Ennek erősítésére hozzák  elő azon  
petsétes levelet-is, m ellyet az em lített kegyes k irály  
a’ P étsi PűTpökségnek ajándékozott, mellyn^k v e 
gére e’ vagyon írva: D a t. D e cim o  Kalendar. S e - 
ptem br. A n n o Incarnationis D ornini M ille jim o  nono , 
P io  Stephano regnante anno nono. A c t u m  in  C ivitate  

Jau rian a , az a z :  íratott kis A fzfzony havánakX X II. 
napján, Kristus fziiletése után 1009. efztend. kegyes  
István uralkodásának pdik efztendejében ’s a ’ t. d) —  
E ’ két függő petsétes lev é lb ő l, úgym ondnak , v ilágosan  
k i tettzik , h ogy  fz. István  íooodik efztendöben lett 
k irállyá , és ig y , sem m eg hóit ő se i,  sem ö m a
g a  nem voltak A stricu sn a k  R óm ába lett m enetele 
előtt m agyar királyok? — Nem  vagyok  , nem is 
akarok o lly  fzörfzál hasogató len n i, h ogy e’ két 
elöm be vetett függő petsétes leveleknek hitelességét 
kétségbe h o zzá m , és azoknak valóságát feszeges
sem. H ihetöképen , a ’ kerefztény valláshoz való  
nagy buzgoságából, és a ’ R óm ai udvárhoz való  haj
landóságából, fzámba sem  vette fz. István Sylvcster  

P á p a  koronájának vétele előtt v a ló  királyságát. 
A n n yiva l inkább, hogy még az előtt apostoli király  
nem  v o lt , ámbár valósággal a’ lett legyen  is. Nem- 
tsak az alatsony sorsú, hanem  m ég a ’ nagy m éltó
ságba helyheztetett embereket is , nagyon tsiklán- 
doztattyák az illyetén fényes titu lu sok , a v agy  neve
zetek. Á nnakokaért ámbár fz. István  k irály igen pél
dás kegyességü fejedelem  volt i s , de ö sem  bújha
tott ki emberi b ő réb ő l, ö is nagyon  örvendett az

e) Vid. A d a m . F r a n c .  K o l l á r  Hiftor. Diplomát. Juris 
Patronatus Reg. Hung. L . II . c. 1. p. 71.  et J o s e p h i  

R o l l e r  Hiítor. Epifcopat. Quintpie-EcclelienGs T ó m . I .  

pag. 62.
d) Vid. A. F. K o l l á r  1. c. C.M I. p .  77. «t J o s ic pKT K o l l f .k  1. c. p. 74. J e q q .



apostoli királyságnak. Nem minden fejedelemnek 
volt illyetén fzivet tsiklándoztató nevezete. Már 
akkor, ugyan Christianissimusoknak neveztettek a’ 
Frantzia királyok, azért, mivel Clodaveus lég első 
volt az Európai Fejedelmek között, a’ ki a’ kerefz- 
tény vallást hé vette. —  Sz. István halála után egy
néhány fzáz efztendökkel, u. in. 1496. efztendöben 
nyerte Ferdinánd Spanyol király a’ Catholicus nevet 
VI. Sándor Pápától, azért, hogy vallasbeli vak buzgó- 
ságából egynéhány fzáz ezer Maurusokat és Zsidókat 
meg öletétt, és az úgy nevezett Tribunalis Inquisi- 
tiót, az a z , az Eretnekeket visgáló fzent Izéket fel 
állította birodalmában. Sok idővel azután tifztelte 
meg X. Leó P áp a, V ili. Henrik Angliai királyt a* 
Defenfor fidei, V. i. Hit ólt alma zói nevezettel, azért, 
hogy egy kőzépfzerü könyvet irt, vagy Íratott más 
által, mellyben a’ Sacramentumokat védelmezte Lu
ther Márton ellen —  Tsak e’ mostan folyó fzázad- 
ban ajándékozta XIV. Benedek Pápa a’ lidelissimusiy 
az az lég hűségesebb nevezetet V. János Portugal- 
liai királynak. —  Akármellyik Európai Fejedelem-, 
nek titulusát tekintsük, egyiket sem lehet a’ Rcx 
M jjoJ íqIíc u s , az Apoítoli királyi nevezettel egybe ha
sonlítani. Ennél méltoságosabb egy sints, és ez min- 
deniknél többet foglal magában. Egy olly hatalmas 
birodalomnak, mint volt akkor Magyar Orfzág, nem- 
tsak uralkodó Fejedelmének, hanem Apostolának is 
lenni, nagy ditsösség volt. Ez okon fz. István király 
is emberi gyengeségtől viseltetvén, felettébb örült 
mind a’ Rómából küldettetett koronánák és kettős 
kerefztnek, mind kiváltképen az apostoli titulusnak, 
és igy tsak ettől a’ fzerentsés Epochátol, az a z , 
időnek tzikkelyétöl akarta uralkodásának efzten- 
deit í'zámláloi.
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Harmadfzpr, és utollyára, azt görditik elömbe az 

ellenkezők: Magad sem tagadád, úgymondnak, hogy 
Sylvester Pápa egy koronát ajándékozott fz. István
nak, ha ajándékozott, mi végre ajándékozta azt, ha* 
azzal együtt királyi méltóságot nem adott ö nékie? 
Eleitől fogva fzokása volt az a’ Római udvarnak, 
Jiogy azoknak a’ Fejedelmeknek , a’ kik vagy a* 
pogányságot oda hagyván kerefztényekké lettek, 
vagy más kerefztény vallástól el fzakadván, fz. Pé
ter záfzíója alá esküttek , ha fzinten már annake- 
lötte valóságos koronás fejek voltad is, még is ko
ronát, királyi páltzát, záfzlót, kerefztet, és más 
efféle fzembe tűnő tzimereket fzokott küldeni, olly 
véggel, hogy őket annyival hüségesebbeké tegye a* 
fzent Péter fzeretetében. Elegendő példákat találunk 
erről a’ históriákban. —  A’ régi Dalmátziai királyok 
görög valláson voltak, a’ Görög Tsáfzároktól füg
gőitek, ’s azoktól kértek és nyeltek koronákat e).—  
Zvonirnirus Demeter Horváth Órfzági és Dalmátziai 
koronás király, fz. Láfzló Magyar királynak sógo
ra, meg bofzízonkodván Ducás Mihály Görög Tsá- 
fzárra, 1070. efzt. el hajlott a’ napkeleti Birodalom
tól, és a ’ Görög vallást meg tagadván, VII. Gergely 
Pápa] vagy a’ Római udvar stylusa fzerént, fzent 
Péter alá vetette magát. Melly fzerentsés történeten 
nagyon örvendezvén a’ Pápa, nékie egy arany ko
ronát küldött, ’s azzal mégis koronáztatta ötét J).
III. Innocentius Pápa, egy királyi páltzával, koro
nával , záfzlóval, kerefztel, egyházi kúltsal és pénz
verésre való hatalommal ajándékozta meg, 1024 efzt, 
János Bulgáriái királyt, azért, hogy ö a’ napkeleti

0) Vid. du F r k s n e  Ilyriciim Vetu* ct Nóvum. Edit. Pofon,
f )  B arontus in Annál. Ecclefiaft. ad a. 1076,
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Birodalomtól el fzakadván , a’ Római udvar hűségé
re által ment. Ez a’ Bulgáriai Fejedelem már annak- 
elötte is valóságos koronás király volt, mégis mind- 
azáltal újobban fejére tétetett a’ Pápától küldetett 

•korona g). —  Hasonló ajándékokat küldött a’ neve
zett Római Pápa Szervia királyának Vulcusnak, ki
nek már annakelötte Konstantzinápolyban korona 
tétetödött fejére h). —  így bánt Sylvester Pápa is 
íz. István királlyal. Nem olly véggel küldötte ö né- 
kie a’ koronát, hogy azzal együtt királyi méltósá
got ajándékozzon ö néki, mert a’ néki tehetségében 
nem volt; haner® hogy az által le kötelezze ötét p* 
Római udvar hűségére, és buzgóbbá tegye a’ kereüz* 
tény vallásnak terjesztésére. Evvel a’ koronával meg 
is koronáztatott fz. István olly módon, ’ s olly vég
gel, mint Zvonimirus Demeter Dalmátziai ,0 János 
Bulgáriai, és FulcusSzerviai királyok meg koronáz
tattak. E’ tétettetett az ö utánna következett öt ki
rályoknak, u. m. Péternek, Sámuelnek avagy u4banak, 
I. Andrásnak, I. Be'lának és Sálamonnak fejeikre- 
is. E’ volt a’ királyi tzimer mind addig, mig ofztán 
fz. István az égi üzentek közé fzámláltatván, Üzent 
koronája üzent ereklyéivel egyetemben egy ládába 
zarattatva a’ Székesfejérvári királyi temető helyben 
helyheztettetett, és tifzteltetett i).

§. 80.

Hogyha továbbá is meg maradnak az ellenkezők 
vélekedéseikben, és vakmeröképen azt állattyák, hogy 
fz. István Sylvester Pápától nyerte a’ királyi méltó-

g )  R a y n a l d u s  in Annál. Kcclefiaft .  a d  a.  1204.
h) Id. ibid. eod. a. Conf. du F r e s n f . 1. c. p. 107.
i) Vid. Decret. SS. et OO. Regni in Comit. Alb. Regali ce-

lebr. a .  1440. lat. ap. D uglojf. Hiít Pólón. L . X l i .  et 
P r a y  Annál. Reg. Hűiig. P. II. p. 346.
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ságot; azt fogom tolok kívánni, mutassák meg, hol, 
mikor, és kitol vették a’ Római Pápák ezt a’ királyi 
koronák’ ofztogatásának jussát? A ’ Kristustól bizony 
nem, mert Ö soha senkit királlyá nem tett, sem sen
kit meg nem fofztott királyi méltóságától, ö ugyan 
király volt, de az ö orfzága nem volt e’ világból 
való. Szent Péter és Pál Apostoloktól sem , mivel 
ö nékik annyi örökségek sem volt, a’ hói fejeiket le 
hajthatták volna nyugodalomra. Nem királyi méltó
ság ofztogatásának jussát , hanem az evangeliom 
prédikallására való hatalmat adott nékiek édes mes
terek. Ez a’ menynyei követ nem arra tanította ta
nítványait, miként kellyen királyi koronákat kéfzit- 
tetni és ajándékozni a’ világi fejedelmeknek; hanem 
inkább arra, mivel tartozzanak az Istennek és a’ Tsá- 
fzároknak. —  Hogyha pedig Constantinus első ke- 
refztény Római Tsáfzár ajándékozta ezt a’ hatal
mat a’ R. Pápáknak, hozzák elő a’ J'z. Péter örökségé
ről nékiek adatott függő petsétcs levelet, ’s ebből is 
mutassák azt meg. Senki sem adhat másnak olly jó- 
fzágot, mellyet maga nem bir. Épen most jut efzem- 
be egy fcép történet. Tsak hamar azután, hogy Co- 
lumbus Kristóf Amerikát fel találta , mijjionarius, 
avagy térítő papokat és katonákat küldött oda Fer- 
dinánd Spanyol király az ottan lakó vad emberek
nek meg fzeliditésékre. Egy a’ téritö papok közül el 
megyen egy Spanyol tifztel az Amerikai királykához, 
’s mondja néki, hogy vagy térjen meg a’ kerefztény 
vallásra, vagy mennyen ki orfzágából, mivel az 
nem az övé , hanem a’ Spanyol király öröksége. 
Nem hívén befzédjenék a’ fekete királyka, elő vefzi 
a’ Római Pápa petsétes levelét, ’s meg magyaráz - 
tattya néki, hogy az által, minden addig fel talál
tatott, és azután is fel találtatandó Amérikai tar
tományokat a’ Spanyol királynak ajándékozottá’ Ró
mai papi fejedelem. Halván e' dolgot a’ vad király
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el bámulván így fzóllott: Igen tsudáHatos etnbernek 
kell annak a’ Római Pápának lenni, hogy ö ollyate'n 
orjzágokat is másnak ajándékozhat, mellyeknek birto
kában soha sem vált ’s a’ t. -— Nemhogy királyságot, 
de még tsak egy lég kissebb püspökséget sem adha
tott Sylvester Pápa másnak, Ottó Tsáfzár Ilire és 
meg égyezése nélkül. Ö maga is ennek kégyelméböl 
érte el fö papi méltóságát. Efztendövel azután, hogy 
ö íz. István királynak koronát küldött, egy apátza 
klastromot akarván Páviábán fundálni, illyetén alá
zatos levelet irt Ottó Tsáfzárnak: Kérjük tsáfzári 
kegyel/nességedet, méltoztassa rendelésünket parantso- 
lattya által meg erősíteni k). Ez az égyetlen egy 
történet is elégséges lehetne ellenkezőinknek arról 
való meg gyözettetésekre, hogy még abban az idő
ben, mellyben II. Sylvester élt, és a’ kerefztény 
anyafzentegyházat igazgatta, nem volt a’ pápai ha- 
talam olly fzélesen ki terjedve , hogy ö valakinek 
királyi méltóságot ajándékozhatott volna. Hogyha 
immár akkor arra hatalma volt volna, mi az oka, 
hogy a’ Lengyelek fejedelmének Boleslausnak ki
rályi koronát nem küldött? miért hogy tpoi. efz- 
tendöben Ottó Tsáfzár emelte azt a’ királyságra l). 
Ha a’ Római Pápáké , és nem a’ Tsáfzároké 
volt a’ kiralytévöi hatalom, miért engedte azt Syl
vester másnak? miért nem fzállott Oltó Tsáfzárral 
ízembe ? Hogyha önként engedte magát a’ Pápái 
justól meg fofztattatni, nem volt érdemes feje az 
Anyafzentegyháznak, nem méltó, hogy fz. István
nak küldött ajandékjait olly betsbe tartsuk. Nem 
gondollyuk, mivel sohol sem is olvassuk , hogy 
Sylvester bofzfzuságára tette volna Ottó Tsáfzár

k) Vid. M u r a t o r i i  Antiquitat. Med. Aevi T .  V .  p. 992. 
/) F r i d . W i l h , d e  S o m n e r s b b r g  Script. Rer. Sileliacar. 

T .  I. p. 4 et 5.



Boleslaust a ’ Lengyeleknek királyává. Tifztelte és

tierette ö ötét, nemtsak mint igen tudós papi feje* 
elmet, hanem mint ifjúságában volt hűséges taní

tóját is, és épen erre való tekintetből emelte ötét. 
ezen fö papi hivatalra. — Kazemer Lengyel fejedel
met sem a’ R. Pápa, hanem II. Henrik Tsáfzár 
telte királlyá 1034* efztendöben m). Innen nyilván 
ki tettzik, hogy a’ királyi tételnek jussával, abban 
az időben, mellyben Sylvester fz. Istvánnak koro
nát küldött, nem' a’ Római Pápák, hanem a’ Tsá* 
fzárok birtauak.

A ’ ki az első fzázadok’ históriáját figyelmetesen 
meg olvassa, úgy tapafztallya, hogy inig még a’ 
Római Birodalom’ nagy alkotmánya együtt volt, 
addig az apróbb fejedelmek a’ Római uralkodó 
Tsáfzároktól kértek és nyertek királyi koronákat. 
Minekutánna pedig ez a’ roppant Birodalom TJieo- 
dofius Tsáfzár két fiai, u. m. Honorius és Hrcadius 
között kétfelé ofztattatott volna, némellyek a’ nap
keleti, mások a’ napnyugoti Tsáfzárokhoz folya- 
modtanak királyi nevezetért. Kinek mellyikhez na
gyobb hajlandósága volt, attól kívánt meg koro
náztatni. Hlyen follyamattya volt a’ világi dolgok, 
nak egéfzlen a’ kilentzedik fzázadig. Ekkor ólztán 
a’ KonstántzinápoJyi és Római papi fejedelmek első
ségekről való vetélkedések miatt, fzakadás támad
ván a‘ kerefztények között, a’ görög vallású ural
kodók a’ napkeleti, a’ Római Katholikusok pedig 
a’ napnyugoti Tsáfzároktól kértenek magoknak ki
rályi méltóságot. —  A ’ Bulgáriai, Szerviai, Dal- 
mátziai királykák a’ napkeleti Tsáfzárokkal tar-
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m) Id . ib id.
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tottak, töllök fügöttek, ’s általok is tétetett királyi 
tzimer fejeikre. Ellenben a’ Lengyel, Tseh, Dá
niai, Svétziái, és más napnyugoti uralkodó feje
delmek, a’ napnyugoti Tsáfzárokkal tzimboráltak, 
és ugyan ö töllök kívántak királyi méltóságra is 
emeltetni.

S. 82-

A ’ XI. fzázad utolsó fertályáig egy R. Pápa sem 
mérefzelte ezt a ’ királyi tétel jussát magának tulaj
donítani, nem is volt arra elegendő bátorsága. Első
ben is VII. Gergely Pápa tett próbát, ’s ö vetette 
meg a’ hierarchiának, az az, a’ papi fzabados bi
rodalomnak első fundamentomát. Bizonyosan ö sem 
vihette volna fel tett tzéllyát tökélletességre, ha
IV. Henrik Tsáfzár meg nem bofzfzontotta volna 
a’ Német birodalombeli fejedelmeket. Ö sem bán
hatott volna az idejében élt világi hatalmasságok
kal fzabad tettzése fzerént, ha tifzta vízbe vetette 
volna ki a’ Péter hálóját. „Egy régi tudós A l b e - 
„ kicus ekként festi le ezt a’ bátor fzivü papi feje
d elm et: Olvasom, úgymond, és ismét olvasom a’ 
„Rómaikirályoknak viselt dolgait, ’s úgy tapaízta- 
„lom , hogy ö előtte, (az a z , IV. Henrik Tsáfzár 
„előtt) egy fejedelmet sem rekefztett ki a’ R. Pápa a* 
„gyülekezetből, sem senkit birodalmától meg nem 
„fofztott. Hanemha talám valaki gyülekezetből való 
„ki rekefztésnek tartándja azt, hogy a’ R. Püspök 
„Filep királyt egy kis ideig a’ Poenitensek, az a z , 
„bűneiket meg bánok közzé helyheztette, avagy, 
„hogy fz. Hmhrus bé nem botsátotta Fheodosius Tsá- 
„fzárt a’ templomba, végbe vitt gyilkos tselekedeteért. 
„Mindazok, a’ kik Gergely Pápát elsőben esküvessel 
„meg tagadták, hitfzegéseiket hitfzegéssel meg tetéz
v é n ,  el pártoltak a’ Tsáfzártól, és a’ Burgundiái 
„Hertzeget Rudolfot tették magok [felett .királlyá,
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„kinek a’ Pápa olly koronát küldött, mellyre e* 
„fzók voltának Í r v a JP Kristus adta ezt a koronát 
Péternek, Péter pedig Rudolfnak n). —

S- 38.
Ez a’ méréfz Pápa tört jeget az ö utánna követ

kezett fö papoknak. —  Ö vonta ki magát a világi 
hatalmasság alól, mellyre neki sem a’ Kristus, sem 

ẑ. Péter Apostol nem adtanak engedelmet. Tudta Ö 
azt, mint előre látó ravafz ember, hogy a’ hol a’ 
fö meg töretik, semmi ereje nintsen ottan a’ tá
goknak. Ahoz képest elsőben is Európának fején ,
IV. Henrik Tsáfzáron tett póbát, ö ellene ingerlet- 
te fel a’ Német Birodalombeli papokat és fejedel
meket, ötét zárta ki fz. Péter kúltsával a’ menyor- 
l’zágból, az Ö jobbágyait tette elsöbenis hitfzegÖkké, 
a’ ki ellen fzerentsés lévén, annakutanna úgy bánt 
a’ több apró fejedelmekkel, a’ mint akarta. Gya
korta a’ terméfzet és nemzetek’ fzentséges törvényei
ről is el felejtkezett, rendkívül való felfüvalkodá- 
sai között. —  A’ józan elme el iízonyodik azok
nak még tsak hallására is , a’ mellyeket ö mind ma-

n) Chronic. ap. Leibnitium  in AcceíTionib. Hifior. T . II. p. 
121. , , L e g o ,  ijiqiíit Albericus , et relego Románomul 
„Regum , five Imperatorum geíta, et nusquam invenio 
„quemquam eorum ante hunc (i. e. Henricum IV.) a Ro- 
„manó Pontifice excommunicatum, vei regno privatuni, 

forte quis pro anathemate habendum dúcát, quoti 
, , Philippus rex ad breve tempus a Romano Epilcopo in- 
„ t e r  poenitentes collocatus, et Thcodofus a beato A m » 
„ brofio piopter cruentam caedem a liminibus Ecclefiae 
„fequeítratus eft. —  O m n e s , qui prius Gregorium abju- 
„ ra v e ra n t ,  perjurium perjurio cumiílantes Imperatorem 
„abjurant , et Rudolphum Ducem Burgundiorum íuper fe 
„R eg em  ftatuunt, corona ei a Papa miiFa, cui erat infuri- 
,,ptum .* Petra de fiit Púim , Patrus diád ama Hudol/thn. **

\



gával a’ Tsáfzárral, mind embereivel mivelt. Lás
suk tsak miként festi le ezt az irgalmatlan papi feje
delmet Hinna Comnena: „Gergely Pápa, úgymond, 
„azzal vádolta a’ Római királyt, hogy ö az egyházi 
„hivatalokat nem ingyen, a’ mint illene, hanem elö- 
„re alkudott pénzen adná e l; hogy a’ papságokat és 
„püspökségeket érdemeden emberekre bizná. Ellen
b e n  a’ német király azzal vádolta a’ Pápát, hogy 
„ö törvénytelen úton ’s módón tsúfzott légyen bé 
„méltóságába, úgymint, a’ ki az ö meg égyezésenél- 
„kiil tolta bé magát az Apostoli fzent izékbe. JVlely- 
„lyen meg bofzfzonkodván a’ király, és félre vetvén 
Ma’ Pápának tartozó tifzteletet, illetlen fzókkal fenye
g e tte  ötét, hogy, hanemha önként le tejendi fö papi 
„hivatalját, gyalázatosán le fogná ötét abból vetni. 
„Halván a’ Pápa e’ boízfzontó befzédeket, Henrik 
„Tsáfzár követjein töltötte ki boízízűalló haragját. 
„Kiket meg korbátsoltatván , hajaikat el nyirette, 
„fzakállaikat tsúfosan le beretváltatta, és más nem 

- pápához, hanem barbarushoz illő kegyetlenségnek 
„nemeivel illette , ’s olly otsinány, és ki mondani is 
„undok módon gyalázta meg őket, hogy arról még 
„tsak emlékezni sem enged az a’ fzemerém, és az a* 
„tifztelet, a’ melly illett egy fejedelmi afzízonyt. Ir- 
,,tódzom ettől a’ fzertelen, és, nemhogy Pápához, 
„de egy kerefztény emberhez sem illő gonoíz tse- 
„lekedettöl, irtódzom attól a’ barbarustól, a’ ki azt 
„végezhette és miveltethette, mellyet hogyha vilá
gosabban le Írnék, ezen pennámat és papirosomat 
„meg undokitanám o)'y

o) Alexiad. L . I. p. 2}{. 29. „A ccu fa ba t,  in q u it, Regem Ro- 
, ,manum Pon tifex , quod Eccleűas non gratis , ut pár 
„ e r a t , conferret, fed interpoíita pactione donorum ven- 
, , deret. Quod etiam indignis hominibus facerdotia et 
„epifcopatus committereí. Rex Alemanniae ric iíf im , Pa-



S- 8 4 .
Mitsuda indulatból irta legyen ezeket ez a’ bölts 

fejedelemafzfzony, nemvisgálom- Meglehet, többet 
is mondott a’ valóságnál. Mindazonáltal, a’ ki VII. 
Gergely Pápa tselekedeteit minden réfzre való hajlás 
nélkül meg visgállya, nem tagadhattya, hogy ö 
gyakran által ugrotta íz. Péter hatalmának határát. 
Ö ugyan minden leveleinek homlokára ezt fzokta 
pennájával Írni: Gregorius Epifcopus, Jervus fervo* 
rum Dei, az az: Gergely Püfpök, Isten fzolgainak 

fzoígája; ellenben minden tselekedeteiben ki nyilatkoz
tatta azt, hogy ö minden világi uraknak ura , és 
királyoknak királya akart lenni. Egy Európai feje
delmet sem tartott igaz hatalmasságnak lenni, ha
nemha a’ Római udvár stylusa fzerent, eskúvéssel 
kötelezte magat fz. Péter hűségére. Mindnyájan fze- 
meik elölt forgatván IV. Henrik Tsáfzár fzomorű

______________________________________

„pam agebat reum illegitime invafae ilignitatis, quippe 
„qu i íine Cuo confenfu in apoftolicum fe thronum intru- 
„fiíTet. Quo in jactando crimine elatus iracundia R e x ,  ex- 
„culTa omni Pontificis reverentia, infolentioribus verbis 
„comminatus ferebatur, fe f e , nifi ultro fede occupata 
„ P a p a  cederet, ignominíofe ipfum ex ea ejecturum. Hu* 
„ jus anditae contumeliae iram omnem Pontifex in H enrid  
„ le g a to s ,  talium minarum nuncios vertit. Eos eniin in- 
„humane flagris profciíTos, capita forficibus, barbas no- 
„vaculis ridicule rafos , alio infuper genere crudelis et 
„fupra módiim barbari ludibrii dehoneítavit, tam fpurei 
„ a c  dictu foedi, ut ab eo commemorando me revocet pu- 
„ d o r ,  et ea reverentia, quae foejninain decet, ac princi- 
„pem  ; adeo ímmane facinus, non dico Pontifíce, fed 
„oninino quovis, qui fe Chriítianum ferat, multo imli- 
„gniíTimum abominor , animumque non minus barbari i 
„qui id deűgnare ac decernere potuit, quod , li referre 
„diftinctius vellem , calamum hunc , chartamque pol- 
„Illetem."
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példáját, térdet fejet hajtottak fz. Péter haláfz tár
sának. A ’ ki parantsolattyának nern engedelmeske
dett, örökös fzerentsétlenségbe ejtette magát ’s ma
radékait, el vefztette birodalmát, Crésusból Irus- 
sálett. Ezek pedig mind az akkori nagy tudatlanság
nak, és bal vélekedéseknek következései voltak. — A ’ 
kösség tsupán tsak külső ábrazattal külömbözött az 
oktalan állatoktól, és allig találtatott ezer között 
tsak egy is, a’ ki megtudta vólna azt gondolni, hogy 
ö ember. A ’ kiket nagyokká tehetett vólna is a’ ízii- 
letés, azokat is meg alatsonyitotta a’ nevelés. Egéfz- 
len fzámkivetésben volt a’ józan okoskodás. —  A* 
kiknek terméfzeti tehetségek volt is a’ helyes gondol
kodásra, el titkoltáktalentomaikat. Sokan efzre vet
ték a’ kegyesség palástya alatt lappangó kegyetlen
séget, de motztzanni sem mérefzlettek, félvén a’ fz. 
egyházból való ki rekeíztéstöl, és annak fzomorú 
következéseitől. E’ világnak illyetén állapattyát e’ 
ravafz fö pap ki tanulván titkos kémjei által, bátran 
hozzá nyúlt a’ hierarchiának, az az, a’ papi biroda
lomnak fel állításához , és fzerentsésen el is végezte 
munkáját. Jármokat vetett a’ világi fejedelmeknek 
nyakaira, mellyeket ök kéntelenek voltak a’ kös- 
ségnek fzörnyü tudatlansága miatt viselni. És igy, a* 
miről már regtől fogva álmodoztak VII. Gergely elölt 
élt pápák, de végbe nem vihették, ö tökélletesen el 
végezte, és meg mutatta azt példája áltál , hogy 
több ereje vagyon a’ vallásbeli vakságnak, mint 
egynéhány milliómból álló fegyveres seregnek.

S- 85.
C. Egy átallyában tagadgyuk, hogy fz. István 

király, a’ nékie Rómából küldetett koronáért, ma
gát, javait és maradékait, sőt a* magyar Birodalmat 
is a’ Római udvar hatalmá alá vetette vólna. A’ 
hierarchiának pártfogói ellenkező értelemben vagy-



nak, és hogy édes hazánkat óltsó árron el adhassák, 
következendő taníibizonságokat hoznakelö hibás fel
tételeknek oltalmára.

u. Sylvester Pápa fz. István királynak küldött vá- 
lafzát, mellyben többi között ezt Írja nékie: Ma- 
gafztallyuk a’ te nagy adakozóságodat , melly 
fzerént. birodalmadat, nemzetedet, javaidat, sőt 
fennen magadat is örökösen által adtad az ylpás
tól ok fejedelmének fz. Péternek ’s a’ t.

0 . VII. Gergely Pápa 1074* efzt. Salamon király
hoz küldölt levelének ezen tzikkelyét: H’ miké- 
pen HazánV Elöjáróilól meg tudhatod, Magyar 
Orfzág aj Római fz. Egyház tulajdona, mellyet 
hajdan fz. István király, minden jussával ’s ha
talmával égy etemben fz. Péternek ajánlott ’s ál
tal adott p).

<y. Ugyan ezen R. Pápa Gejza királyhoz küldött 
írásának ezen fzakafzkáját: Reményluk, tudva 
vagyon előtted, hogy Magyar Orfzág semmi ide
genfejedelemség alá hintsen vettetve, hanem egye
dül a’ Római fzent és közönséges anyafzentegyház- 
nak, melly az alattavalókkal nem úgy bán mint 

fzolgáival, hanem mint fiaival’s a’ t. q).
t>. IV. Miklós Pápának, Kun Láfzló király meg 

ölettetése után, János Oesinai Püfpökhöz kiil-

p) B aroni us  A nnál.  EccleGaft. ad. a. 1074. „Sicut a Ma- 
„joribus pátriáé tuae cognofcere potes, Regnum Hun- 
,,gariae Sanctae Romanae Eccleliae propriuin élt , a 
„ R e g e  Stcphano , ohm beato Petro , cum omui jure et 
„poteílate íua oblatum , et devote traditum etc.”

q) Ha k d u i n u s  Tóm. VI. Concil. p. 1310. ,,Notum, inquit, 
„ T i b i  eíTe credimus, Regnutn Hun*gariae , nulli Regi 
„alterius regni fubjici, ni(i fanctae et univerfali matri Ec- 
„cleíiae Romanae , quae fubjectos non habét ut fervos, 
„ fed  ut filios fufcipit uaiverlos.”

T.
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dcitt levelét: Minap, úgymond, értésünkre esett, 
hogy fok zűrzavar, botránkozás, és vefzedelem 
támadott Láfzló király halála után Magy ar Orfzág- 
/nz/z, és hogy sokan vágyakodnak azon birodalom
nak el nyerésére. Minthogy pedig tudva vagyon, 
hogy az említett Orfzág sokféle jusson az apos
toli fzent fzékhez tartozik ; ahozképest bizonyos 
okokra nézve oda akarunk tégedet küldeni, és 
azt parantsollyuk tenéked jelenvaló apostoli Írá
sunk által, hogy a' midőn oda érkezéndefz, add 
tudtára vagy magad, vagy más által, a' mi 
Kristusban fzerelmes fiunknak Rudolf Római ki
rálynak és uíustriai hertzegnek, hogy Magyar 
Orfzág sokféle módon mi hozzánk ér a’ Római 

fz. fzékhez tartozik, mind világosan mind közön
ségesen, és az uinyafzentegyház képében ellejie 
mondván, hogy semmi rendbe, karba, méltóság
ba és áilapatba helyheztetett ember ne mére- 

fzellye azon hozzánk , ’s uinyafzent egy házhoz 
tartozó Orfzúgnak jussát illetni, el foglalni, /óV- 
vényteleJiül bírni, vagy, a’ wz kárunkra és a’ 

fzentegyház kissebségere, abban valamit kezdeni. 
Másként úgy fogunk velek bánni, /nz/zí a’ ttzz- 
képen a dolognak minémüsége kivánándja r). * 111

rj R a y n a l b i  Annál. Eccleiiaít. T.  XXIII. ad a. 1291. p.
111. n. X L V .  „Nupep, indult, ad noítrum pervenit 

„auditum, quod, quum quondam Ladislaus rex Unga- 

„riae rebus fit humanis exeintus, turbationes, pericula, 
„e t  fcandala gravia in regno Ungariae funt exorta, di- 

„verfis adfpirantibus ad folium dicti regni. Cum itaque 

,,regnum ipfum ad apo/iolicum fedem  multipliciter per- 

„ tinere nofccitur, T e  ad partes illas, pro certis inibi 

^,exequendis negotiis fiducialiter defiinamus, fraternitati 
„tuae per apoítolica feripta mandantes, quatenus cuni 

„ad  partes illas contigerit pervenire, coratn chariíTimo 

„in Chrifio filio noítro, Rudalpho, Rege Romanorura



t. VIII. Bonifacius Pápa, Hazánkban múlató kö
vetéhez, Ostiai Miklóshoz utasított levelét, ’s 
annak ezen tzikkelykéjét: Nem akarjuk előtted 
el titkolni, e's kétségbe hozni, hoqy az említett 
Magyar Orfzágot, minden jussával és hatalmá
val égyetemben , a’ Jzentsc'ges Római Anyafient- 
egyháznak ajándékozta , annak első kerefztény 
királya Jz. István s).

S- 86.
Hogyha értelmeknek erősítésére fontosobb okokat 

nem tudnak mutatni, igen keveset, vagy épen sem
mit sem nyernek a’ fellyebb említettekkel Nem ille
tem még most Sylvester Pápa fz. István kiráiyhf z 
küldött levelét, alább fogom azt meg rostálni. VII. 
Gergely, IV. Miklós és VIII. Bonifacius Pápáknak ta
núbizonyságaik, a’ polgári törvények fzerént, sem
mit sem érnek tulajdon ügyökben. Cicero pro domo

„illuítri, et dilecto fí l io , nobili viro Duci Auflriáe, in- 
if im ül vei diftinctim, per T e ,  vei per aiium, seu aüos 
„ e x  parte noftra, expreíre manifefteque denuncies , prae- 
, ,dictum  regnum ad n o s , et Rom ánam  Ecclejiarn , e x  
„ caufa m ultiplici pertinere, aperte et publice, noltro 
„ e t  ipfius Ecclefiae nomine protefiando , ut nullus , cu- 
„juscunque fit praeeminentiae , dignitatis , conditionis , 
„aut  (latus, jura quaelibet, in eo regno ad nos, et Ec- 
„clefíam ipfam ípectantia, quomodo libet invadere, oc- 
,,cupare, vei uíürpare praefumat, aut in nofirum, aut  
„ejusdem Ecclefiae praejudicium et gravamon aliquid 
,,attentare. Alioquin contra praefumtores hujusmodi, 
„ p r o u t  quatjtas facti fuaferit, et expedire viderimus, pro- 
„cedem us.”

s) Id. ibid. ad a. 1031. „N olu m u s,  inquit, T e  la te re ,  quod 
„memoratum Ungariae regnum, Sacro - Sanctae Roma. 
„nae  Ecclefiae, a beato Stephano primo Hege Chriltia- 
„no Ungariae, cum omni ejus jure ac poteítate devote 
„oblalum luit ac traditum reverenter etc.”

I  3



fua. Minden maga fazeka mellé fzokta a* tüzet fzi- 
tani. Gergely Pápán tsudálkozni nem lehet, a’ ki 
nemtsak Magyar Orzágot, nemlsak egéfz Európát, 
hanem, ha lehetett volna, az egéfz világot el nyelte 
volna egy kortyai. Lég inkább azért boízfzonkodott 
ö Salamon királyra, ’s azért akarta vele el hitetni, 
hogy íz. István a’ Római udvar birodalmába vetette 
a’ magyar nemzetet, mivel ö IV. Henrikkel tzirnbo 
ralt , ’s ennek igirt efztendönként fizetendő ad ót, 
hogy ha ötét Gejza ellen fel segéllené. Gejzárnak is 
egynéhány Ízben irkáit Gergely Pápa, és eléggé em
lékeztette ötét fz. István adományára; meg is senki 
sem fülelt parantsolattyáira. Szent Láfzló király tifz- 
telte Ötét, mint az Anyafzentegyház látható fejét; 
de a’ polgári dolgokban tellyességgel nem akart tőle 
függeni, mellyet meg mutatott az által, hogy Bo- 
leslaus Lengyel fejedelmet, a’ kit a’ Pápa a’ Krakó- 
viai Püfpök meg öletéséért, az Ekklésia egyességé- 
böl ki rekefztett, és jobbágyait is fel óldozta hűsége 
alól, fzárnyai alá fogadta, és egynéhány efztendeig 
táplálta ’s oltalmazta ellenségei ellen —  IV. Miklós 
és VIII. Bonifacius Pápák VII. Gergelynek nyomdo
kát követték uralkodásaikban, es hogy magoknak 
nagyobb tekintetet fzerezhessenek e’ világ előtt, 
minden polgári dolgokba bé vágták sarlóikat. Kim 
Láfzló halála után III. uindrás válafztatott a’ ki
rályságra. Eléggé igyekezett IV. Miklós Pápa, hogy 
ötét királyi ízekéből ki tafzithassa, és Károly Mar
telt a’ Szitziliai király fiát ültesse abba bé. Eléggé 
fenyegette a’ magyar fö rendeket, a’ kik te lje s
séggel nem engedelmeskedtek parantsolatjának, és 
egy átallyában tagadták, hogy fz. István király a* 
Hómai udvar birtokába vetette volna a’ Magyar 
Hazát t). Nem sok idő múlván, vetélkedés táma-

* 3 *  - ....................... =

t) V id . Fragmentum lilterarum Nicolai IV .  PP . ad Lodo-



dott Ventzel és Károly Róbert között, a’ magyar 
korona miatt , az Orfzág is meg hasonlóit , és 
égyik réfz amazt, másik ezt válafztotta magának 
királyává. Mind a’ kettő meg koronáztatott, Ven
tzel a’ rendes, Károly Róbert pedig egy nem ren
des koronával, melly miatt nagy zűrzavar volt a* 
Hazában. Egyik réfz sem akart a’ másiknak enged
ni, mind a’ kettő törvényes királynak tartotta ma
gát. Orfzágunknak illyetén környülállasai között 
VIII. Bonifacius Pápa, a’ ki a’ magyar birodalom 
örökös urának lenni tartotta magát, mind a’ két 
ellenkező felet törvénybe idézte maga eleibe, hogy 
ekképen Károly Róbertét ültethesse a’ királyi fzékbe. 
Melly parantsolattyának nem tsak nem engedtek 
Ventzel király, és az Orfzág világi ’s papi rendjei, 
sőt annak meg mutatására, hogy ök senkitől nem 
függő fzabad nemzet legyenek, Vencelt Ilmár Já
nos Kalotsai Érsek által Budán fel kenették a’ ki
rályságra. Melly tselekedeteikért a’ midőn ki re- 
kelztettek volna az Anyafzentegyház égyességé- 
böl, a’ Magyar Pápok is hasonló átkot tsaptak a’ 
Pápa fejéhez u)t

§• 87-
D. Semmit sem nyernek az hierarchiának meg 

átalkodott bajnoki Sylvester Pápának azon válafz- 
adó levele által, mellyet fellyebb (§. 61.) fzórúl 
fzóra le irtunk. Egy átallyában tagadjuk annak hi
telességét. Hogy ö fz. István király hozzá külde
tett követjéit üresen nem botsátotta vifzfza, magunk 
is úgy tartyuk. Mind az illendőség, mind a’ követs-

= = = = = = = = =  135

m erium  Archiepifcopum Strigonienfem a.  1291,  datarum 
in Annalib. Reg. Rung. G e o r g . P r e y  T .  I. p. 361. 

n) Vid. Cíironicon MS. ap. B e r n a r d . L i n e k . in Annalib. 
Auíirio-CIarevalenfibus T .  I. p. ^38*



tségnek méltósága, mind Sylvester elméssége és vi- 
gyázósága azt kívánták. Mindazonáltal, semmiké- 
pen el nem hitethettyük magunkat, hogy ez a’ le
vél az ö pennájából folyt volna. Ha tettzik elő be- 
fzéllyuk okainkat. —

a) Ezen level írásának módja, stylusa, külöm- 
fcözik a’ Római udvár írásának módjától ,és 
lelkétöl, inkább illik egy égyiigyii Legendistá- 
lioz , mint egy ollyan tudós papi fejedelem
hez, mint a’ minémü volt Sylvester Pipa.

b) Chartuitius semmi emlékezetet nem tefzen 
arról , íz. István életéröl írott históriájában, 
mellyet bizonyosan el nem halgatott volna, ha 
az meg lett volna a’ királyi leveles házban.

c) SÖt önnön maga fz. István király is, a’ ki va
lósággal egy jó kerefztény fejedelem volt, és 
nagy tifztelettel viseltetett az egyházi felsőbb 
és alsóbb fzeméllyekhez, halgat erről a’ levél
ről, Imre hertzeg oktatásában.

d) Nem a" válalzból, hanem fz. István Sylvester 
Pápának küldött leveléből kellene azt meg mu
tatni, hogy ö magát és birodalmát a’ Római 
udvarnak hatalma alá vetette. —  VII. Gergely 
Pápától fogva tsak nem minden Pápák hányo- 
gatták ezt Nemzetünk fzemére; de soha sem 
tudták meg mutatni. A ’ midőn fz. István leve
lének meg mutatását kivanták is Őseink, azt 
felelték: nem lehet, el vefzett. Hát miért nem 
vefzett el a ’ Sylvester válafzoló levele ? a’ hol 
e’ volt, ott kellett amannak is lenni.

$• 88.

Egeízen a’ XVII. fzázig, semmi híre ’s nyoma 
nem volt ezen Sylvester válafzának. Ekkor hozta ezt 
Inchojfer Menyhért Jésus fzerzetebeli pap világos
ságra. ö  is, nem az Orfzág leveles tárából, nem



valami jó hazafitól, hanem egy Levakovich Rafáel 
nevezetű Horvát Orfzági minorita baráttól költsö- 
nözte azt. Hol vette legyen azt e’ fzerzetes , hofz- 
fzasan elő belzélli Inchojfer magyar Orízág egyházi 
történeteinek le írója a). —  „Ezt a’ Sylvester Pápa 
„válaízát, úgymond ö , Rerantius hintái Egri Püs
p ö k  találta a’ Traguriai Ecclefia leveles házá
b a n , midőn 1.5.50. efztendöben I. Ferdinund király 
„parantsolattyából követségbe ment volna Rómába. 
„Méltónak itilte azt, mint ritka kintset, jegyző köny
v é b e  le másolni, melly az ö halála után 23. ele
gendőkkel Georgier Athanasius kezéhez jutott, de 
„mimódon, és ki által, nem tudatik. Ez a’ túdos 
„ember közlötte azt Levakovich Rafaellel, midőn 
„Ötét V ili. Orbán Pápa, III. Ferdinánd királyhoz 
„küldötte volna a’ fzent föld dolgainak öregbíté
s é re .” —  Ennekelötte való fzázadokban, nemtsak 
fzóval, hanem valósággal is tagadták a’ Magyarok a’ 
Római udvarnak hazánk bírásához való jussát; most 
pedig, meg olvasván Inchojfer Írását, mindnyájan 
meg némúltak, és tellyes hitelt adtak Sylvester ha
misan költött bullájának, egéízen e’ mostan folyó 
fzázadnak közepéig. Ekkor költ ki Inchojfer ellen 
egy tudós hazánkfia Schwartz Gottfrid a’ Rinteli fö 
iskolának fok ideig hafznos tanítója, és a’ Schaum- 
burgi evangelica Eccleíiáknak fo igazgatója, Superin- 
tendensey). Ö húzta le több tudós hazafi társainak
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se) Annál. EccleíiaFtic. Regni Hung. T .  I. p. 256. 
y )  S c h w a r t z  G o t t f r i d ,  eredetére nézve Lötsei fi v o l t ,  a ’ 

ki a’ nevezetesebb Német Orfzági fö iskolákban el v é 
gezvén tudományait, egynéhány efztendeig tanítói h iva
talt viselt hazájában. Nem reménylvén ottan nagyobb 
előmenetelét, hazájából ki bujdosott, és elsőben is a ’ 
H alai, azután a ’ Q vitingai fö iskolákban, mint rend 
kívül való Tanító tanította az ifjúságot. A z  utolsóbból hivattatott a ’ Rinteli fö iskolába a ’ vallásról való



fzemeikröl a’ hályogot, ö fedette fel a’ Sylvester 
álortzás bullájának valóságát.

5- 89*
Minden újítás lármát fzokott az emberi társaságok

ban okozni. Illyetén következései voltak a’ Schwartz 
ú j  értelmének is. Sokan találtattak ollyanok, a’ kik 
annak helyes voltát által láttak, de sokkal többen 
mondottak ellene. Az utolsóbbak közül való volt 
Kollár Adam Ferentz, a’ Bétsi tsáfzári könyvtárnak 
minap el hunyt tudós gondviselője, a’ ki egy fzép 
munkájában meg akarta azt mutatni, hogy a’ Római 
udvar valósággal örökös ura a’ magyar hazának, és 
igy minden ki fogás nélkül való legyen az Inchof- 
fer által közönségessé tétetett Sylvester bullája z). 
Sokak előtt kedvességet nyert az ö munkája, kivált
képen azok előtt, a’ kik mind titkon, mind nyilván 
barátytyai voltak a’ hierarchiának. Égy tudós Zá
grábi Kanonok Kertselich Bádizsár Adam, meg ol
vasván Kollár munkáját, barátságosán irt nékie, 
és egéfzen fel fedezte Levacovich Ráfáel álnoksá
gát , még pedig tulajdon keze írásaiból. Minémü 
inditó okokból költötte légyen ez az álnok Mino
rita barát ezt a’ Sylvester bulláját, ki tettzik e’ rö
vid históriából. Minden Európai kerefztény birodal
makat a’ Római udvar contributiójá, az az, adófi- 
zetösége alá rekefztette VII. Gergely Pápa , úgy 
annyira, hogy minden zsírosabb egyházi hivatalo
kat, u. m. Érsekségeket, püspökségeket, apatúrsá- 
gokat, prepostságokat, sőt papságokat is ö, és az 
ö követei oí'ztogattanak ki ottan, a* hol voltának,

tudománynak tanítására, és a’ Schaum burgi Grófság
ban lévő Ecclefiáknak fő igazgatására.

$) Vid. A d. F r a n c . K o l l á r  Hifior. Diplomádé. Juris Pa- 
trona us Apoítolicor. Hungar. Regum Libr. I .  Cap. IX . 
e t j e 99.
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olly feltétellel, hogy azokért Annatdt fizessenek, és 
ingyen tartsák a’ Pápák követtyeit j). —  Minthogy 
pedig a’ Magyarok, eleitől fogva ízabad, és senki
től nem függő nemzetnek lenni tartották magokat: 
jól értették a’ Római udvár titkos mesterségét, poli- 
ticaját, és a’ fzentség fzine alatt reájok vettetett nagy 
adót tellyességgel nem akarták fz. Péternek fizetni. 
Gyakorta mennydörgöttek Olafz Orfzág egei ellenek, 
és tűz nélkül égő menykövekkel fenyegették őket. 
Ök pedig, ámbár jól halottak légyen is a’ mennydör
gést, önként siketekké tették magokat, semmit sem 
rettegtek a’ Vaticanából húlló ostoba mennykövektöl.

§• 9 °*

A’ mit sem hizelkedései, sem fenyegetései által 
el nem érhetett a’ Római udvar, egy álnok Mino
rita barat vitte azt végbe, t. i. Levacovich Rdfáel. 
Ö , mint a’ fz. földre küldetett biztos, de valóság
gal titkos kém III. Ferdindnd Tsáfzárhoz jővén, a’ 
tudomány fzine alatt minden leveles tárakba bé 
botsáttatott. Melyekben semmit ollyat nem lelvén, 
a ’ melly által a’ Római udvár képzelt jussát, ne
vezetesen az Annatakat lábra állíthatta volna, ezt 
a ’ Sylvester Pápa bulláját koholta, ’s az által akar
ta fz. Péter kamaráját meg gazdagítani. Nem hami
san költött reáfogás ez, hanem valóság. Tulajdon 
keze Írásából tettzik e’ k i , mellyben ékként ir Al- 
dobrandinus Kardinálhoz: Ollyan értelemben vágy
nak , úgymond, a' Magyarok, hogy az ö Or/zdgok- 
hoz semmi jussa nintsen ci Pápának, úgymint cC kik

j )  Annatahnak neveztetnek az özvegy Érsekségekből, Püs
pökségekből és más egyházi hivatalokból efztendön- 
ként a’ Pápák kamarájába bé folyó , és az újonnan be 
iktattatott Püspököktől ’ s a ’ t. adattatni fzokott summa 
pénz. Innen ki tettzik , melly temérdek kints ment bé 
ennekelötte a ’ R. Pápák kintses tárába.



önnön királyaik által vezéreltettek az Isten ismere
tére és tifzteletére. udnnakokáe'rt, hogy józanabb gon- . 
dolatokat indíthassak bennek, egy levelet Írtam Syl- 
vester Pápa neve alatta és azon igyekezem , hogy 
azt valami úton módon közönségessé tehessem közöt
tük. Ügy vélem, jó lefzen el hireltetni, hogy ez a’ le
vet Rómában találtatott. Mindazáltal semmit sem aka
rok híred \r jóváhagyásod nélkül mivelni. Bővebben e'rte- 
kezhettz erről I n g  ö l i  Kar dinált ól ̂  kinek is költött le
velemnek mássát meg küldöttem v). —  Ebből nyilván 
ki tettzik, mitsoda kútfőből eredett legyen Sylvester 
Pápa bullája, ’s minemü hitelt érdemelhessen.

§• 9 L

Minekutánna mindnyájan meg egyeztünk volna 
abban, hogy Sylvester Pápa egy fzép arany koro
nát küldött 1000 efztendöben íz. István királynak: 
most immár ez a’ kérdés fordul fel közöttünk: Ez- 
a’ Sylvester által küldetett koronáé mostani fzent 
koronánk , avagy nem az? A’ magyar nemzetnek 
nagyobb réfze annak lenni véli; mi pedig ellenkező 
értelemben vagyunk , és mostani fzent koronánk
nak mind miveböl, mind formájából, mind annak

v) A d . F r a n c . K o l l á r  Lib, de Originibus et Ufu perpe- 
tuo Poteítatis Legislator. circa'Sacra Apoítolicor. Reg. 
Hungar. Vindob. 1764. 8vo. Cap. X I V .  p. 160. , , Grnrt 
„ perjvqfione anno g li  Ungkeriche neffun diritto abbia 
„ i l  Papa a l regno loro , effendo convertiti dai J iio i Re,
„ Per generare a loro opinione m igliore, o dato certe 
, , Itttere dél Papa Sylvejiero, e procureró , che vengano 
, ,a l  publeco in qualche maniera. Penfava di prornul- 
,,garle com m e trovate a R om a; ma fen za  la perm iffio- 
,,ne e fa p u ta  d i V . S . Illm a  non m i fidui: corne 
„ M onjign . I n g o l i ,  ab quale indrizzo la copia , tutto  
„raguagliera etc.”  T ö bb  illyetén levelekről is emlékezett 
ottan K o l l á r ,  m e lly e k e t,  ha meg nem hóit v o ln a ,  bi- 
aonyossan ki nyomtattatott volna.
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alsó karikájára metszetett görög betűkből és nevek
ből meg mutathat lyuk azt, hogy ez soha sem volt 
fz* István király fején, nem is lehetett.

1. Hogyha Sylvester Pápa kéfzitette, és OttóTsá- 
fzár kérésére küldötte volna azt fzent Istvánnak, 
bizonyosan tulajdon maga, Ottó Tsáfzár, és 
fz. István képeit mettzette volna árra, hogy 
ekképen nemtsak az akkorélö emberek, hanem 
a’ lég későbbi maradékok is tudhatták volna, 
ki által, kinek, és kinek közbenjárására kül- 
dettetett légyen ez a’ korona?

2. Tudtunkra vagyon a’ IX. X. és következendő 
fzázadoknak históriájából, melly fzörnyü gyü- 
lölség uralkodott a’ napkeleti és napnyúgoti 
kerefztények között a’ Római és Konstántziná- 
polyi Papi fejedelmeknek elsőségéről támadott 
vetélkedés miatt. Ahozképest meg nem fog- 
hattyuk, mitsoda titkos okok indíthatták vol
na Sylvester Pápát arra, hogy ö két idegen, 
és a’ napnyúgotiak előtt gyülölséges féjedel- 
meknek képeit és neveit mettzettesse a’ fz. Ist
vánnak küldendő koronára?

3. Két olly Görög Tsáfzároknak, u. m. Ducas 
Mihálynak, és Constantinus Porphyrogenitusnak 
képek és nevek vagyon fzent koronánk alsó 
karikájára mettzetve, a’ kik Sylvester , Ottó 
Tsáfzár, és fz. Isván király idejekben még tsak 
annyaiknak méhekben sem voltak. Mind ketten 
Sylvester és Ottó Tsáfzár halála után 70, fz. 
István világból való ki múlása után pedig 34* 
efztendövel kezdettek a’ napkeleti Római biro
dalomban uralkodni, még pedig igen ifjú korok
ban. Kérlek azért akár ki légy, a’ ki hitelt nem 
akarfz Írásomnak adni, gondold meg, tudhat
ta e’ I. Le'opold Tsáfzár, a’ ki még 1705. efz- 
tendöben meg hóit, kogy harmad iziglen való



unokái közül egy, u. m. Sándor Ldopohl, mé  ̂
valaha Magyar Palatinusságra fóg válafztatni? 
verettethetett e’ ezen halála után fó. eíztendök- 
kel történendő dolognak emlékezetére, említett 
Palatínusunk nevével ’s képével ékeskedő nu- 
mismat, avagy emlékeztető pénzt? Ha az el- 
söbnek lehetőségét el hifzed, az utolsóbbat is 
meg kell engedned.

4- Ducas Mihály, és Constantinus Porphyrogeni- 
tus Görög Tsáfzároknak neveiken és képeiken 
kívül egy harmadiknak is, u. m. Geobitznak 
neve és képe vagyon fzent koronánk karikájá
ra fel mettzetve. Geobitz, sem nem Görög, sem 
nem Római, hanem Török név, mivel e’ vagyon 
alája irattatva ŷ áKeg Txgyicig, az az: Törökök 
királya. Már pedig soha sem hivattatott fzent 
István Geobitznak, hanem Wajknak, Törökök 
királya sem volt soha, hanem a’ Magyaroké. 
Következésképen ebből is ki tettzik, hogy nem 
fz. Istvánnak, hanem Geobitznak, az az Geyzá
riak kiildettetett ez a’ korona.

5. Ha Rómában és Sylvester Pápa által kéfzitte- 
tett volna ez a’ korona, bizonyoson nem a* 
Római Anyafzentegyház égyességétöl el fza- 
kadott Ekklésia nevezetes fzentjeinek , u. m. 
Györgynek és Demeternek; hanem inkább fzent 
Pe'ter és Pál Apostoloknak kópéikét és nevéiket 
metztzette volna arra. ’s a’ t.

§• 9 2 .

Egy nagy érdemű és tudományéi hazánkfia illye- 
tén értelemmel vagyon fzent koronánk alsó kariká
jára mettzetett képekről és nevekről: ylze'rt metz
tzette, úgymond, Sylvester Ducas Mihály, Constanti
nus Porphyrogenitus, e's Geobitz, avagy Geyza ke'pei- 
ket e's neveiket c* fzent koronára; mivel hogy d Bul-
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gurusok Mihály, á* Magyarok pedig Constantinus 
Porphyrogenitus Görög Tsáfzár oknak idejükben lőttek 
kerefztcnyekkó, amazok Eogeris, ezek pedig Geyza 
fejedelmeik alatt? a) —  A’ gondolat magában igen 
ízép, de nem lehet benne ineg nyugodnunk. Ha 
igaz, hogy mind Geyza maga, mind a’ Magyarok, 
nem a’ görög hanem a’ R. Catholica vallást vet
ték bé? Ha igaz, hogy nem görög, hanem catho- 
licus papok ismértették meg velek az evangéliomi 
tudománynak igasságát? Ha igaz, hogy III. Ottó 
TsaTzár küldött Őseinknek meg téritetésekre pa
pokat? Ha igaz, hogy ö kerefzteltette meg Geyzát 
Brúnó Püspök által, ’s ö volt kerefzt attya is : fe
lette igen hibázott Sylvester, hogy az akkor élt 
Római Pápa, III. Ottó Tsáfzár, és fz. Brúnó ham
vainak boízfzuságára, nem az ö, hanem olly ide
gen fejedelmeknek képeiket’s neveiket mettzettea’ fz. 
Istvánnak küldettefendö koronának karimájára, kik
nek lég kissebb érdemek sem volt a’ Geyza és ma
gyarnemzet kerefzténységre való téritetésében. Nem 
tagadjuk í hogy a’ Bulgarusok III. Mihály Görög 
Tsáfzár uralkodása alatt lettenek légyen kereízté- 
nyekké, Világosan ezt bizonyittyák a’ görök írók 
is b): azt mindazonáltal tellyességgel meg nem enged- j 
hettyük, hogy ez a’ Mihály Tsáfzár a’ régi Du- 
cások közül való lett volna. Soha sem volt a’ Dueas 
familiából egy Tsáfzárnál több, a’ ki Mihálynak ne
veztetett volna, az is pedig a’ XI. fzázadnak utólsó 
fertályában uralkodott. És bátor III. Mihály Görög 
tsáfzár a’ Ducások közül való lett volna is , még 
sem volt volna oka Sylvester Pápának arra, hogy

a )  S t e p h . K a t o n a  Presbyter StrigonienT. in DiflVrtat. fua
Critica in A l e x i i  H o r a n y i  Cornment. de Sacra Hungáriáé
Corona p. 30.

b )  Vid. L e o n i s  G r a m m a t i c i  Chronographia. p. 367. in
Corpor. Scriptor, Byiautinor. Tocu. VJ,
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az ö nevét és képét mettzettesse a’ fz. Istvánnak 
hiiidettetendü koronára.

S- 93-
Még kevesebb oka volt volna Sylvesternek Cm* 

stantinns Porphyrogenitus nevezetes Görög Tsálzár 
képének és nevének fzent koronánkra való fel metz- 
tzetésére. Közönségesen úgy tartatik, hoyyh.lsluín 
édes attya Geyza térítette meg a’ Pannóniái Magya
rokat a’ kerefztény vallásra. Már pedig, a’ mint 
fellyebb emlitett tudós hazánkfia maga is rneg jegy
zetté könyvetskéjének lodik lapján, ennek a’ Con
stantinus Porphyrogenitus Tsáfzárnak 959. efztendö- 
ben történt halálakor Geyza még tsak gyermek volt, 
és az után 14. efztendökkel kezdett uralkodni. A ’ 
kerefztény vallást is nem gyermek, hanem feleséges 
és gyermekes ember korában vette b é , ’s vétette be 
jobbágyaival is c). Vele együtt kerefzteltetett meg fia 
is István Brúnó Püspök által d). És igy nem a’ Pan
nóniái, hanem az Erdélyi Magyarok, kiket sok ideig 
Törököknek neveztek a’ Görög írók, lettek Constan
tinus Porphyrogenitus idejében kerefztényekké. Kö
vetkezésképen lég kissebb oka sem volt SylvesterPá
pának arra, hogy a’ íz. Istvánnak kiildettetendö koro
nára Constantinus Porphyrogenitus képét mettzetesse.

§• 9 4 .

Szent koronánknak nemtsak mive, hanem for
mája is azt mutattya, hogy az nem Rómában, * VI.

- ■ ' i
é) Auctor fynchronus Fragment. Aquilan. Hiftor. ap. P e t r .

P it h o e u m  p. 524. Edit. Francot.
d )  M a b i l l o n i u s  in Actis SS. Ordinis S. Benedicti Sect.

V I .  P. I .  Conf. Ademarus Chabannenfis Monachus S.
Eparchii Engolismenfis in Cbronico fuo , quod exitat in
Collectionib. Rer. Aquitanic. Nov. Bibliothec. M S. Libr.
T .  II. jp. 16K-



hanem Konstantzinapolyban, nem is Sylvestcr Pá
pa, hanem Görög Tsáfzár parantsolattyára készít
tetett. —  K o m n e n a  A n n a  igen tudós fejedelem aíz- 
fzony ilylyeténképen festi le az idejében élt napke
leti uralkodó tsáfzároknak koronájokat: A ’ tsáfzári 
korona, úgymond, mint vulamelly epéfzlen üres fel 
gömbölyeg a’ főt be' kerítette, réfz fzere'nt alatsony, 
és mintegy ci koronába magába be' nőtt; réfz fzere'nt 
ki ülő, és mintegy ki függő drága gyöngyökkel és 
betses kövekkel igen fzépen fel van ékesittetve. Aki
vel mind két óldalról sok aranyba foglalt fzép görön
gyökből, és drága kövekből egybe font lántzok füg
gőt tenek és tsapdosták az ortzákat. És az Hlyeién 
korona lég főbb, és lég tulajdonabb tzimere vólt a* 
tsáfzári méltóságnak. Éllenben az uralkodó Tsáfzár 
után való fejedelmeknek és Caesaroknak koronajok, 
tsak egy karikából állott, mellyen hellyel hellyel jó 
gyöngyök is váltak, de semmi tetejek nem vólte). —  Az 
itten le festett uralkodó Görög Tsáfzárok’ koronájá
val tsak nem egéfzlen meg egyez Szent koronánk, 
és tsak annyiban külörnbözik attól, hogy amannak 
egéfz fedele vó lt, ennek pedig a’ fedel helyett, 
két egymásba botsáttatott, fél hóid forma arany

e) A l e x i a d . L. III. p. 65. ,,Imperatorum , inquit, diade- 
„ m a , pláne inftar hemifphaerii undique concavi, ac claufi 
„omni aeque ex parte caput amplectebatur , margaritis, 
,,et ceteri generis gemmis partim fubfidentibus, et qiiaíi 
<„operi intex.tis ; partim ex eo exíiantibus, ac foias pendu- 
,,lis fpeciofitTime ornatum. Nam utrinque, ad tempóra ex  
„margaritis ac gemmis catenae , tíve feries catenatae quae- 
„d a m  imminent, et genas leniter verberant. Eít autem 
,,ifiud genus quoddam ornamenti eximium , et Impera- 
„toribus proprium. At Sebafiocratorum et Caefarum co- 
„ ro n a e  circulum habebant folum fparfione margaritarurn 
„ p e r  intervalla diíiinctum , line incumbente et fuperne 
„tegente hemifphaerio.”  Conf. C o d i n ü s  C u r o p a í -a i k s  

Libr. de OJjieiis Conjiantinopo Utánit.



abrontsai vágynak, mellynek őfzve kaptsolt tetejére 
egy arany kereíztetske vagyon helyheztetve. Eze
ken az abrontsokon nyóltz apostoloknak képe va
gyon fel mettzetve, még pedig, nem görög, mint 
a’ karikán, har;em deák betűkkel. Melly kiilomb- 
ségböl azt lehet ki húzni, hogy fzent koronánk is, 
mint a’ Görög Caesaroké, elejénten fedeletlen volt, 
és a* későbbi fzázadokban vonattattak annak tete
jére a’ két arany abrontsok. Minden Európai ki
rályok koronájától kiilömbözik fzent koronánk. 
Egyikre sints Görög Tsáízáv képe és neve mettzet
ve; égyiken sem függőnek két felöl arany lántzok, 
töbnire mindeniknek karikáján hármas liliom va
gyon f).  Hlyen formájú koronák voltak azok is, 
melly eket VII. Gergely Pápa Zvonimirus Demeter Dal- 
mátziai, és III. Innocentius a ’ Bulgáriái és Szer- 
viai királyoknak küldöttének (§. 79.) Mi volt hát 
az oka, hogy Sylvester Pápa más formára kéfzitet- 
te a’ fz. Istvánnak küldetetendö koronát, és hogy 
idegen fejedelmeknek képeket és neveket mettze- 
tett árra? mondják meg az ellekezök, ha mostani 
fzent koronánkat a’ Sylvestcrtöl küldettetetnek lenni 
tartyák.

$• 95-

A ’ ^lolog terméfzetéböl és tulajdonságaiból folyó 
okok lég erősebb, ’s lég bizonyosabb tanúbizonysá
gai annak valóságának. Illyetén okok azok , mellye- 
ket koronánk mivéböl, és annak alsó karikaján lé
vő képekből és nevekből vettünk. Lehetetlen ezek
nél fontosabbakat találni értelmünknek bizonyításá
ra , és arról való meg gyözettetésünkre, hogy ez 
a’ korona nem az a’ korona legyen, mellyet Syl
vester Pápa fz. István királynak küldött, hanem at-

f)  V i d .  M a r x . S c h m e i t z e l i i  Difiért,  de Coronis.



tói kiilömbözö.—  A’ kik eddig elÖ fzamlált okaink
nak hitelt nem adnak, fzükség léfzen azoknak a* 
napnak világositó és melegitö tulajdonságairól is 
kételkedni. Tegyük fel, hogy valaki, egy Theodo- 
sius Római Tsáfzár képét és nevét viselő régi pénz
re találna, gondolhatná e’, hogy azt nem Thtodo- 
sius, hanem nagy ConstantinusTsáhár verette légyen; 
bátör semmi elztendö fzám sem volna is azon. 
Miért nem akarjuk tehát el hitetni magunkal, hogy 
Ducas Mihály és Constantinus Porphyrogenitus ké
peiket ’s neveiket viselő fzent koronánkat, ugyan ők 
kéfzitették és küldötték légyen Geyzának, a’ kik 
mind hárman egy időben éltének, uralkodtanak, és 
fzoros barátságban voltak egymással, miért tápiá* 
lünk képtelen értelmeket elméinkben? miért akarjuk 
magunkal ’s másokkal el hitetni, hogy Sylvester 
Pápa egy olly arany koronát küldött, ’s küldhetett 
volna fz. Istvánnak, melly az ö halála után 70. 
efztendövel élt és uralkodott két Görög Tsáfzá- 
roknak képeiket és neveiket viseli? A’ ki ezt #el 
hifzi , azt is el hiheti, hogy a’ karika kerek és egy- 
fzersmind négy fzegelelii is lehet.

1
§• 96-

Vágynak nékünk ezeken kívül még több okaink 
is értelmünknek erősítésére. Sz. István király pa~ 
lástyán, melly még most is a’ királyi klenodiumok 
között vagyon, és a’ mellyet minden magyar ki

rá ly o k  magokra fzoktak koronáztatásoknak idején 
venni, alól f  g. fz. István király és Gisela király
né képei vágynak him varrással ki varva. Sz. Ist
ván fején egy tetétlen három liliomos korona vagyon, 
jobb kezében az a’ lántsa, mellyet III. Ottó Tsá- 
i’zár ajándékozott Geyzának; bal kezében pedig egy 
egykerefztes arany alma. Ezt a’ palástot maga Gisela 
királyné, fz. István hitvese varratta és ajándékozta 
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a’ Székesfejérvári Sziiz .Mária templomának. Ké
tség kívül azt a’ koronát rajzoltatta *s varratta erre a’ 
palástra Gisela, mellyet Sy íves tér ajándékozott íz. 
Istvánnak. Ennek a* koronának lég kissebb hason
latossága sintsen mostani üzent koronánkal. Sem 
teteje nintsen , sem arany lántzok nem függőnek 
annak két oldalain. —  Hasonló korona vagyon az 
Efztergomi Káptalan petsét nyomóján g). Mellyck- 
böl azt hozzuk ki, hogy a’ íz. Istvánnak Sylvester 
által ajándékoztatott korona mind mivére, mind 
formájára nézve külömbözött mostani fzent koro
nánktól.

$• 97-

Ennekfelette, egynéhány honnyai és külső írók
ból is meg bizonyithattyuk értelmünknek igasságát, 
kiknek hitelességét, nem hiíizem, hogy valaki ké
tségbe hozhassa. Mindnyájunk előtt tudva vagyon , ' 
hogyAlbert király rövid uralkodása, és 1439. e ẑt* 
történt halála után , az özvegy királynénak Ersébet- 
nek meg égyezésével, Wladislaus, avagy Lengyel 
Láfzló válafztatott, és hivattatott a’ magyar biro
dalom kórmányozasára. Azomban férfi magzatot, 
t. i. Kis Láfzlót fzülvén az özvegy királyné e’ vi
lágra, meg változtatta fzándékát, három hólnapos 
fiát a’ böltsöben meg koronáztatta, és fzent koro
nánkat a’ Wisegrádi várból el lopván, zálogba ve
tette III. Fridrik Tsáfzárnál. —  Kévés idővel az
után hazánkba érkezvén Lengyel Láfzló, minden* 
jó hazafiak által örömmel fogadtatott, által adat- 
tatott nékie a’ Birodalom, és minden kéfzület meg 
tétetett törvényes meg koronázására. Minthogy pe- * I.

g) Vid. C a r o l . P e t e r f i  Hiltor. Concil. Regni Ilung. Part.

I. rag. 1. •
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dig már akkor fzent koronánk el lopattatott, és ki 
vitettetett hazánk’ kebeléből, fz. István király erek
lyéi mellett tartatott koronával, mellyet hajdan Syl- 
vester küldött Ö nékie, koronáztatott meg Wladislaus 

0 fzent Jakab havának 27 napján , 1440. efztendöben. —  
Ennek a’ rendkívül való koronázásnak históriáját 
illyeténképen Írja le T h u r o t z t  Ja n ó s /i ) .  —  ,.Minek- 
,,utánna, úgymond , Lengyel Láfzló birtokába esett 
,,volna a’ Vissegradi vár, fel nyittatott a’ fzent ko- 
„rona őrizetére rendeltetett hely, holott nerrr talál
gatván a’ keresett dolog (t. i. a’ korona), nagyon 
,,meg háborodtak Láfzló király és követői, mivel 
,,nem akarták, hogy a’ király korona nélkül len- 
„ne. Azok a’ lakosok, kiknek nagy hajlandóságok 
,,vólt a’ királyhoz, felettébb meg indultak, és a’ 
,,királlyal égyütt Székesfejérvárra mentenek. Holott 
,,fel fzóval el végezvén az isteni tifzteletet, az emlí
t e t t  királyt, fz. István ereklyéinek difze're rtiester- 
„ se'gesen kéfzit etett koronával nágy öröm között meg 
„ koronázták—  Azt írja V e r b ö t z i  Is t v á n  ennek 
a ’ királynak végzéseiről, ajándékozó leveleiről ’s a’ t. 
,,Ismét, minden ajándékozásai, donatioi, Lengyel

h ) Chronic. P. IV. C. X X X I .  „Poftquam R ex  Uladiítaus 
,,caftro Wiílegradienü potitus e f t , mox facrae tentala 
„funt confervatoria coronae. In quibus rés quaeíita dum 
„non invenitur, magna in regis Uladislai parte turbatio 
„orta  eft. Non ergo Regem iplufn , absque corona fieri 
„voluerunt. Commotus enim eft omnis coetus regnicola- 
„ r u m , quos benevolentiae animus regi junxerat; et fi- 
„ m u l  cum ipfo Rege venerunt in Albam : ibique ordine 
„ facerdotali , laudum in concionein, altis vocibus dis- 
„ fo luto  , regem eundem , corona , pro omamento reli~ 
,,quiarum ' capitis Jancti Regis Stephani, olim miro ope- 
t,ris artificio pra$parftta magnó cum  triputiio eorc-

• K ÍS



„Láfzló királynak (a’ ki nem az igaz, és Orfzdgunh 
y.Jzen t koronájával, hanem fz. István király fejt; erek
l y é i n e k  é k e ssé g é v e l koronáztatott meg) , akáiki 
„réfzére, akárkinek, akár mitsoda módon, ésakár- 
„minémü nevezet alatt adattattak legyenek azok, 
„égy átallyában semmivé tétetnek, viizfza vonat- 
„tatnak, és semmi erejek nintsen /).**

§• 98.

Eleve látom ellenkezőimnek ki fogását: Ez a’ ko
rona , úgymond, mellyel Lengyel Láfzló meg koro
náztatott , nem volt az a’ korona, inellyet Sylvester 
ajándékozott fz. Istvánnak, hanem egy különös ko
rona. Ezt ditsöséges királyának emlékezetére ké- 
fzitette és tetté fzent ereklyéi mellé az Orfzág, amazt 
pedig a’ következendő királyának koronázására 
rendelte? Jól vagyon, de honnan mutattyák meg 
értelmeknek valóságát, semmi nyoma nintsen ennek 
a’ magyar históriákban? Mi ellenben könnyen meg 
mutathattyuk azt, hogy az a’ korona, mellyel Wla- 
dislaus meg koronáztatott a’ Rendek által, való 
sággal az a’ korona lett legyen , mellyet Sylves
ter ajándékozott fz. Istvánnak. C a l i .imachus  F i - 
i y r  , egy azon időben élt , és Uladislaus test
ver öttse Kazemér Lengyel királynak udvarában lakó 
nagy tudós, illyeténképen festi le Uladislaus ko- 
ronáztatását. —  —  „Mindén kesedelem nélkül, 
„ úgymond, tanátskozni kezdettek a’ királynak meg ko- 
„ronáztatásáról. De egy régen bé vett, és mind

i )  O f j e r .  T r i p a r t i t i  Part. II. Tit. IV . §. 34. Item omnes do- 
nationes —  —  „D o m in i  Wladislai Poloni,  ( q u i  n o n  

„ v e r a  , f a c r a q u e  r e g n i  h u j u s  c o r o n a  ,  J e d  r e l i q u i a r u m  

> „ c a p i t i s  S .  S t e p h u n i  H e g  i s  o r n a m e n t o  i n j i g n i t u s  f u e -

„ r a t ) ------- pro quornmcunque parte et quibuscunque,
,,ac quavis ratione ac titulo f A t a e ,  per omnia caffa- 
„ t a , revocata et viribus deftituta funt.”  \



„eddig Tzentiil meg tartatott fzókás miatt , nagy 
„nehézség támadott közöltök, t. i. hogy az azon 
„végre való fzent korona az özvegy királyné ( az 
„az Ersébet) hatalmában volt. Nem akarták azt 
„mívelni , hogy azon nemes végre nézve minden 
„más koronában annyi erő lenni láttattason. Annak- 
„okáért, mivel sem reménységek nem volt arra, 
„hogy a’ királynét vagy fzép fzóval reá vehessek, 
„vagv egy hamar kenfzerithessék a’ koronának vifz- 
„fza adasára, sem pedig nem akarták a’ királyok 
„koronázásának tzeremoniáját ujább koronák által 
„meg kissebiteni, azt a’ koronát vették elő, melly 
„lég inkább közelitett a’ fzent koronához, és az 
„idő ’s környül állásokhoz képest azt végezték, 
„hogy azon végre az a’ korona alkalmaztasson, mely- 
„ lyel Jz. István első magy'ar király fel e'kesittetett 
,feje fzentül tartat ik, mint igaz virtusnak példája, 
„és öfztöne az ö utánna uralkodóknak. —  —  An- 
„nakutánna mindnyájan Szekesfejérvárra mentenek 
„ Wladislaus meg koronázására, a’ hova immár az a’ 
„ládatska is el vitettetett vala , a’ melly ben a’ koro
n ázásra  tartozó fzent ékességek tartatnak. Ezek 
„elő vitetvén , a’ mint már annakelötte égyenlö 
,,akarattal el végeztetett , hozzájok adattatott fz. 
„ I s t v á n  k o r o n á j a  is. Emlékezetben hagyatott, 
„hogy mihelyt a’ magyar Birodalom Orfzág nevet 
,,nyert, mineyárt egy fzent koronát, és a’ királyok 
„ be iktatására fzenteltctett öltözeteket küldött legyen 
,,a ’ Római Pápa fz> István első királynak Isten pa~ 
„ rantsolattyábóly mellyek annakutánna különös öri- 
„zet alatt tartattak, az ö utanná következendő, és 
„azon boldog orfzáglással uralkodandó királyoknak 
„koronáztatásokra. —  —  Mindezeket, minekután, 
„na a’ Izokas fzerént meg koronázta volna JVládis- 
„ laust az Érsek, rendel és rendesen meg tartván, 
„mindnyájan elvégezték, a’ kik jelen voltak, hogy fz.



„ I s t v á n  k o r o n á j a ,  f z c n t  ö l t ö z e t e i v e l  e g y e t e m b e n ,  
, , a ’ l á d a b a  v i f z l z a  t é t e t t e t e s s e n  , és t a r t a t t a s s q n  
, , a ’ k ö v e t k e z e n d ő  k i r á l y o k n a k  b e  i k t a t á s á r a ,  hopiy- 

, , h a  v ijz jz a  n em  le h e tn e  a ' f z e n t  k oro n á t n y e r n i k ).

A )  Vid. P h i r i p p i  Ca l l  i m a c h i  Hiflor. de Rebus U la d is la i 
J .  Regis Hungar. L. í .  inter Scriptor. Rer. Hungaric. T .  I. 
p. 63. ,,Nec m ora, in q u it , coepta eft ejus coronandi 
„confultatio. Séd occurrebat difficultas vetuöae confue- 
„tudinis, et ad id tempus religiofe obfervatae, quod 
„facra ad eam rém corona, in pote/late Regináé erat. 
;,Nec placebat committere, ut videretur ad ejusmodi 
„ fe len n e ,  in qualibet corona tantundem momenti ineífe. 
„Itaque , quura neque fpes fórét perfuaderi , aut cogi 
„fubito reginam poffe , nec vellent ceremóniám coronan- 
„dorum Regum vulgari per nevas coronas: ad i l lá m , 
„quae maximépropria facrae apparrebat, confugere, con- 
,,ftitueruntque pro temporis ac rerum neceífitatő , ú t i a d  
„ e a m  rém  co ro n a , qua  S. S t e p h a n i  p ritn i  H u n g á riá é  
, , Regis caput e x o rn a tu m  re lig io jijfim e  fe r v a tu r , adhibe- 
„ r e t u r ,  ceu verae virtutis exemplar, atque incitamentum 
„po fi  ipfum regnaturis —  —  Itum deinde Albam Rega- 
,, lem , ut U lad is laus  coronaretur, quo perlata jam erat ex 
„WiíTegrado arcula , in qua euftodiuntur ornamenta , ad 
„ceremónia* coronationis religiofa. Quibus in médium 
„prolatis ,  adjecta e j t ,  p ro u t conventurn J la tu tu m q u e  
„ e ra t, S a n c t i  S t e p h a n i  C o r o n a . Proditum memóriáé 
„eft  , quara primum Hungária nőmén regni accepit, facrarn 
„coronam induviasque , initiandis regibus religiol'as S . S t e - 

„ p h a n o  p rim o  R e g i,  a R om ano P ontjrne  coelitus m o - 
, ,n ito  d e jiin a ta s , Jiervatasque deinde fo le n n i c u jio d ia , 
„v e h e ti fa u jiu m  a u jp ic iu m fu tu [ is  reg ib u s , ead n m , qua  
, , i l l e ,  reg n i fe lic ita te  coronandis. —  —  Quibus ornni- 
„ b u s , ubi Archiepifcopus U lad is lau m  de more corona- 
„ v i t ,  rite atque ordine fervatis, pofiridie ex univerfo- 
„rum , qui convenerant, fententia conftitutum, ut c o r o - 

„ n a  S. S t e p h a n i  cum  fa e ris  in duviis  reconderetur, 
„ejjfervureturque a d  fu tu ro s  reges in it ia n d o s ,  sí n o n

„ C 0 NIIN5EREI XECUPERARI SACRAM.”



Imé világosan meg külömbözteti C a l l i m a c h u s  
í'zent koronánkat a’ íz. István koronájától, és vilá
gosan azt mondja erről, hogy a’ Római Pápa Isten 
parantsolattyára küldötte ezt fz. Istvánnak.

§• 99-

Több ollyatén környül állásokat is említ D jlugos- 
sus Lengyel Láfzlónak koronáztatasáról, mellyek- 

-bÖJ a’ régi koronáztatásnak módját is ki lehet ta
nulni /). „Annakokaért úgymond, el kezdvén Dic- 
„nos Kardinál és Efztergomi Érsek a’ fzent misét, 
„minden királyi köntöseiből le vetkeztettetett Wladis- 

mellyekben fényesen fel öltözve, a’ templom
b a  ment, köntösei a’ Szekesfejérvári Egyház kano- 
„nokjai által el vitettek, ö maga meg áldatott, meg 
„kenetett, azután nadrággal, tzizmákkal, válra va- 
„lóvnl, fejér öltözővel, övvel, újjás fzoknya forma 
„ruhával, kettős dolmánnyal, kettős arany peretz- 
„tzel, mellyre valóval, tsuklyával, apostoli kerefz- 
„tel, királyi páltzával, záfzlóval, arany almával, 
„illendő imadtságok és fzózatok között fel ekesite- 
„tett 7ri). —  Ügy tartatik, hogy ezen régi, meg avult 
„ékességek , mellyek meg boldogult. István első l)

l) Hifior. Pólón. L. XII. ad a. 1440. p. 742. „MifiTa, inqüit, 
„igitur de Spiritu S. per Diony/ium  Cardinalem , et Ar- 
„chiepifcopum Strigonienfem inehoata, Uladislaus Rex 
„omnibus vefiimentis fuis regalibus , quibus fptendide 
„Ecclefiam intraverat, exutus , quae per Canonicos Ee- 

„clefiae A lbae Regalis incontinenti fublatafunt, primum 
„benedicitur, et inungitur; deinde fandaliis feu caliceis, 
„humerali a lb a ,  cingulo, fiola manipulari , duabus dal- 
„maticis , duabus armillis , pectorali, cappa , cruce le- 
„gationis, Tceptro, vexíl lo ,  pomo rotundo , cum íignifi- 
„cationibus convenientibus infignitur. Haec autem omnia 
„orníimenta vctufta, attrita pro priini Regis, beati Stc- 
„p han i coronatione praeparata, et in illurn diern con.



„király koronázására kéfzitettek, és tartattak ékkő
é ig  is, nagy filzteletben és fzentségben voltak. Az 
„apostoli kerefzt azért ízokott minden királyoknak a* 
„koronázáskoradatni, mivelhogy azzal olly fel tétel
l e l  ti ízteltetett meg fz. István a’ Római Pápától, a* 
„ki a’ kerefztény vallást a’ Magyarokkal bé vé- 
„tette, hogy hatalma lenne Orfzagában lévő püspö
köknek í'zenr hivatallyaikba való be iktatására. 
„Azután elő vétetett a’ fz. Is t v á n  király fejenék 
„ tartó tokjában lévő arany korona, WLadislaus fejé- 
,,be tétetett, és meg esküdtetett az Orfzáguak hüsé- 
„geskórmanyozására ’s a ’ t.

§. 100.

A e n e a s  S y l v i u s  P i c c o l o m i n i , azon időben élt 
nevezetes és tudós Kárdinal, (annakutánna II. P ius 
név alatt lett Római Pápává) a’ ki ekkor, mint 
Pápa követje III. Fridrik Tsáfzár udvaránál mú
latott, és közelről fzemlélte Hazánk változásait, 
ekképen írja le Kis Láfzló királynak koronáztatását: 
„ Kis Láfzló, úgymond, a’ királyságra fel kenettetvén,

„ fe rv a ta ,  plus venerationis et religionis habere exiftiman- 
„tur. Legationis autem crux , ideo fingulis regibus Hun- 
,,gariae, in coronatione attribui afTeritur, quod crux ipfa 
„ e a d e m , in fpecie ipű Regi primo, Sancto Stephano, 
„ p e r  Summám Pontificem, ad cohonefiandum illum, qui 
„gentem Hungaricam ad üdém catholicam fufcipiendam 
,, induxerat, ea conditione transmiíTa, ut haberet .facul- 
,,tatem Epifcopis regni fűi , inveítituras de Eceteim 
„cathedralibus conferendi. Ponitur pojihnec corona de 

•yitheca cnpitis beüti Regis Stephani fum ta in cuput ejus , 
„juramentum folitum de fideli adminiílratione R egn i,  
,,per ipfum praeftatur etc.”

tri) Innen ki tettzik, hogy ennekelÖtte több királyi kleno- 
diurnai vóltak az orfzágnak, mint most vágynak.



fejére tétetett Dienes Efztergomi Érsek által az a 
,,borona, mellyet cl Magyarok fz. István király ko
maromijának és fzentnek lenni vélnek nj.” Hogy Kis 
Láfzló Albert királynak halála után fzüietett í ia , 
mostani fzent koronánkal koronáztatott legyen meg, 
úgy tartom senki sem hozza kétségbe, nem is hoz- 
hattya. A e n e a s  S y l v i u s  tüdős Kárdinái felöl is 
fel lehet tenni, hogy ö, a’ ki a’ Vaticanaban lévő 
könyv és leveles tárakat jól ismerte, bizonyossan 
tudta, ha mostani íz.koronánk a’ Sylvester által kül
detett korona légyen e\ avagy nem. Ez a’ tudós 
fö pap azt mondja felyebb le irt levelében: Ezt a' 
koronát, mellyel Kis Láfzló meg koronáztatott, fz. 
István király koronájának és fzentnek lenni gon- 
dollyák á> Magyarok. Hogyha tsak lenni gondolták, 
bizonyosan nem tudták a’ légyen, e’ avagy nem, és 
igy tudatlanságból tartották annak lenni.

§• 101.

Könnyen meg lehet engedni, hogy a’ magyar nem
zetnek nagy rél'ze, kiváltképen pedig a’ kösség, fz. 
István koronájának lenni vélte és tartotta mostani 
fzent koronánkat. Még mostan is többen tartyák 
ezt annak lenni mint nem. Mindazonáltal, liogj  ̂ az 
Orfzágnak fö rendjei jól tudták e’ két korona kö
zött való külömbséget, hogy jól ismerték mind mos
tani fzent koronánkat, mind a’ Sylvester által fzent 
István királynak küldetett koronát, világosan ki 
tettzik azon végezésekböl, mellyet mostani fzent ko
ronánknak Ersébet özvegy királyné által lett el lo- 
paitatása után, fzent Jákab Havának 17. napján

n) Epiít. L . X X X I .  , , L a d i s l a u s , inquit, poRhutnus, Apud 
„ A lb a m  Regalem ex Dionyűi Strigonenfis Archiepil'copi 
,,manibus coronam , quam Hungari beati Stcphani 
> J u Í Ű 'e t f a c r a m q u e  pútant, inunctus rtcepit.”



i4 4 o- efztendöben hoztak a’ Szekesfejérvári Orfzág 
gyűlésben. Ezt a’ közönséges végezést Dlugossus 
L engyel Orfzág térténeteiröl írott könyvéből jegy
zettem ki, kinek tanúbizonyságát a’ hertnenentica 
regulák fzerént annyival hitelesebnek lenni tarthaty- 
tyuk, mivel ö idegen nemzetből való író volt, ide
jében történt dolgot irt, és még akkor kérdésbe sem 
ment fzent koronánknak eredete. Ez a’ hiteles író 
ékként festi le Wla.disla.us koronáztatását o). „Mint- 
„hogy , úgymond, azon idő közben említett Ersdbet 
„ királyné afzfzony, bízván az Orfzág vetélkedő tár
ssainak, vagy igazábban fzólván , az hazafiak között 
„támadhatóhadakozásrainkább utat nyitni, mint azt 
„bé zárlani akaró idegen embereknek tanáts adasá- 
„ban, meg akarta igyekezetünket akadályoztatni, 
„és mind Orfzágunkat, mind minket Albert király 
„halála után ízületeit tsetsemö fiának, a’ ki sem raj- 
„tunk, sem orfzágunkon semmit sem segíthet, birto
k á b a  vetni, ’s e’ végre eleve tett végezésünk és ko-

n) Hiftor. Polonic. Libr. X II. ad a. >440. Edit. Lipfienf. 
,,pag. 742. „ Q u i a ,  in q u it, tempore intermedio, prae- 
,,fata Doinina Elifabeth regina, ex adverfo, aemulo- 
,,rum, et verius externorum hominum inteltini belli 
,,viam potius aperire, quam praecludere cupientium, 
,,freta confilio, et praefumtam intentionem retnorens , 
„fatagensque et volens hoc regnum, et nos regimini 
„infanluli dicti quondam Alberti Kegis, nati poíthunii, 
„ h o c  eft , polt ejus obitum in lucem editi, parum noflri, 
, ,e t  regni ejusdem neceffitati fuccurrere potentis, fubji- 
,,cere , ad impediendumque praeattactae electionis et co- 
,,ronationis utile opns toto nifu anhelans , Jublata clart- 
, ,dejiine de cajtro W iffegrad corona i lla , qua hactenus 
, ,Reges Hungáriáé coro/iari fo lit i  fu ere , pridem ante 
„dictutn infantem, v ix  adhuc trimeftrem praeter oinnium 
„noítrum voluntatem ad hoc fponte concurrere deben- 
„tium , atque contra coníúetudinera huc ufque in űmili
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„ronnzásunk* haíznos munkáját tellyes tehetsége 
„fzerént semmivé tenni kívánván, a’ Visegrádi vár
iból titkon el vitt koronával, mefylyel ekkoráig min* 
,,den magyar királyok meg koronáztattak, mind
nyájunknak , kiknek abban meg kellett volna égyez- 
„ n i , akarattya, és az eddig gyakorlott fzókás el- 

* „len, jelen nem lévén a’ több ízent kéfziileték, u. 
,,rn. íz. István első királyunknak kárdia, királyi pál- 
„tzája, arany almája, és az apostolságnak tzimere 
,,a’ kettős kereí'zt, nem hafznunkra, hanem veí'ze- 

o,,de!miinkre, három hólnapos tsetsemö fiát meg ko- 
„ronáztatta, és azonnal azon koronát vifzíza tévén, 
,,óh fajdalom, ismeretlen helyre, mindnyájunknak 
,,kegyet len gyalázattyára által küldötte, vagy által 
,,vitte. Mi annakokáért, most másod Ízben, és olly 
,,nagy ízámmal, a’ melly soha ennekelötte való ki- 
,,rállyoknak koronázásokkor nem történt, egybegyiil- 
,,vén sok napig tartó tanátskozásunk után, mint
h o g y  a’ fellyebb említett koronát, úgy, a’ miképen

„ r e t e n t a m  c a f u , abfentibus et ia in  o m n ib u s  a p p a r a m e n t is  

„ f a e r i s  , nec non g l a d i o ,  f c e p t r o ,  p o m o  , et cruce lega-  

„ t i o n i s  fanctifi imi S t e p h a n i  p r im i  R e g is  noftri,  m ulto  

„ a m p l i u s  in p e r n i c i e m , quarn ut i l i tatem  n oítram  cu m  

„ e a d e m  co ro n a  fu b la ta  c o r o n a r i , fi Gc dignuin  e í t ,  fecit  

„ e t  p r o c u r a v i t  , atque i p f a m  co n t in u o  c o r o n a m  , p r o h  

, , d o l o r ,  v ic e  v e r fa  r e c l u d e n s ,  a d  lo cu m  h ac te n u s  n o b is  

„ in c o g n i t u m ,  in c ru d ele  om n iu m  noítrum  d e r o g a m e n  trans-

„tnifit, feu a íp o r ta v i t .------- 01) hoc nos nunc altéra
„vice , in multitudine tam copiofa , quantam memória 
„omnium praccedentiurn Regum coronationis tempore 
„n o n  comprehendit, congregati, matúra plurium dierura 
, ,deliberatione hahita, ex quo corona illa fupra tacta , 
„praevia  ratione, ut opus erat, tam facile ex nunc ha- 
„beri non potuit, votentes , et confultius cupientes ne- 
„ccíTitati noftrae et regni hujus , cujus pro nunc confinia 
„per  infultantium inimicorum, paganorum videlicet, et



„illett volna, vifzfzá nem fzerezhettük, akarván, 
„és kívánván, a’ mi magunk, és Orrzágunk javá- 
„rol, ( mellynek harárait intselkedö ellenségeink, 
„t. i. a’ pogányok, és mások is fzüntelen tépik és 
„fzaggattyák) jó eleve gondolkodni; egyfzersrnind 
„azt is meg-gondolván, hogy a királyoknak\ ko- 
„ róná zása mindenkoron az Orfzág lakosainak aka* 
„rattydtól függ, és a1 koronának ereje és virtusa is 
„ az ö jóvá hagyásokban áll, látván mindazonáltal 
„azt is, hogy az Orfzág alkalmatos király nélkül 
„fzükölködik: egyenlő akarattal és kívánsággal éli 
„végeztük, el rendeltük, ’s rendeléseket is tettünk, 
„hogy felséges királyunk .W/adislaus, avagy Uláfz- 
„Zo, egy más régi, arany rnivü koronával, úgymint 
„ meg bóldogúlt fz. I s t v á n , királyunkApostolunk’ 
„<ár Pártfogónk’ koronájával, melly mind eddig fzent 
„ ereklyinek tartó tokjában, nagy tifztelettel tartatott, 
„ koronáztasson meg, melly koronázást, a’ fzent Lé- 
„lek kegyelme, és a’ mint kegyesen hifzük, igazga-
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,,aliorum morfus afperos conlinuo lacerantur, opportu- 
„ n e  providere, confíderantes etiam potifTime , quod feni- 
,,per Regum  coronatio a regnicolarum voluntate de- 
, ,p en d e t , ac efficacia et virtus coronae in ipfórum up- 
yyprobatione c o n f/ iit , videntes nihilominus regnum hoc 
„idonei regis feftinatione carere non poíTe : Eundem Se- 
„remíTiinum Dominum W ladislaum  Regem, pari voto 
„ e t  commuui deűderio , alia corona aurea , operis ve- 
„ t u j i i , beatijffirni S t b p ha n i  Reg i s , A pojioli et Patro- 
, ,n i n o jtri, t'/z theca capitis reliquiarum ejusdem m últé  
„veneratione confervata , injiituim us , difpofuimus et 
iydecrevimus debere coronuri, quam coronatíonera die 
„h o d iem a , inrocata fuppliciter Spiritus Sancti gratia , et 
„ ejusdem, vt pie credimus , infíinctu, cum peractione pu- 
„b lica  et manifetta omnium illaruin cerimonniarum , quae 
„ a d  eandem, et ejus efficaciam, et folennitatem con- 
,,currere debusrunt, induto praefato Dom iao Rege no-
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„tasából, meg tartván mind azokat a’ tzeremoniá- 
„kat, mellyek arra, annak hathatoságára, és diízé- 
„re meg kívántainak, ’s felöltöztetvén említett ki- 
irályunkat és urunkat , első fzent királyunknak 
,,minden kéfzületeiben ’s köntöseiben, és nékie ajánl- 
„ván ’s kezébe által adván a’ kardot, királyi pál- 
„tzát, arany almát, és nevezett fzent királyunk’ 
„apostoli kereíztét, ’s minden egyébb ízükséges dol
g o k a t, minden hiba nélkül, az el lopatott koronán. 
„ kívül, mái napon fzerentsésen el végeztük, és is' 
„teni segedelem által lökelletességre is vittük. Egy
szersmind jelenvaló írásunk által el végeztük, ki 

‘ „mondottuk, és ki hirdettük azt, hogy ezen mostani 
„koronázásnak mindenben épen annyi ereje, hafz- 
„ n a , hathatósága vagyon és lefzen egéfzlen, mint- 
,,ha az említett korona tétetett válna nevezett urhnk' 
„ ’j királyunk' fejére, és ez a’ mostani koronázás is 
„ugyan azzal vitetett volna végbe; úgy hogy, ha 
„az a’ korona többé jelen nem lenne, és semmi

„ f tr o ,  illis omnibus paramentis et indumentis, fanctilTi- 
„ m i  primi Regis noftri, atque oblatis eidem, ac mani- 
,,bus fuis traditis, gladio, fceptro , pomo ac cruce 1«- 
„gationis ejusdem Sancti Regis, nec non omnibus aliis 
„necefiariis, abfque omni defectu , praeter J'olam Jubla* 
„ tam coronam praetactam, feliciter confumavimus, et 
„praeconceptum a u fp ice D e o , conduximus ad effeetum, 
„Decernentes, pronunciantes, et declarantes per haec 
„fcripta, ipjam mndernam coronam, et coronationem 
,,omnem illám virtutem et ejficaciam, illudque robur 
„ per omnia habere, et habituram, ac Ji praetacta prior 
,,cnrona capiti didi Domini nojtri Regis fuiffet impo- 
,,,/ita, et per eandem loco modcrnae, haec ipj'u cororm- 
,ytio fuiffet ejcpedita, ita , quod ipfa priori corona abfen* 
„ t e ,  et fi eadem recuperari non potuerit, omnis deelfct 
„efficacia , ac quodlibet fignaculum , myfterium, et ro- 
„bur ejusdem, in hanc modernam coronam intelligan-
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„úton módon vifzfza nem ízereztethetne, így ofz- 
„tán velzfzen el minden háthatósága, és minden 
„jelentése, titka és ereje, ezen mostani koronába 
„mennyen által , és igy, mivel a’ koronának ér- 
„demét meg visgálni, és jóvá ’s nem jóvá hagyni 
„mi tudjuk, közönséges meg égyezésünk ízerént, 
„úgy tartattasson? mintha amannak minden ereje
„és hathatóssága ebbe öntetett volna á lta l------
„így léven mindazonáltal a’ dolog, azt is fel tet- 
„tük magunkban, hogy előbbi koronánkat , kirá- 
„lyunkal egyetemben, egy fzivel lélekkel, és egéfz 
„tehetségünkéi keresni fogjuk, és Isten segedelme 
„által vifzfzá fzerezni igyekezzük, ezt is hozzá té- 
„vén egyenlő akarattal, hogy ha azon előbbi koro- 
„nánkat, semmi fzorgalmatosság által vifzfza nem 
„ízenezhetnök , mellyet a’ jó Isten távoztasson, 
„akkor ofztán mostantól fogva, minden követke
zendő időkben, minden ennekutánna következén* 
„dö magyar királyoknak koronáztatása , fellyebb

„ t ú r ,  et harum ferie, de omnium nofírum, quorum co- 
„ronae nierita discutere, probareque et improbare in- 
, , tereit, voluntate cognofcantur e(Te transfufa. —  Propo- 
,,fuimus tam en, ifiis fic fiantibus, eandem priorem co- 
„ ro n a m , cum ipfo Doinino Hege noltro, unanimiter, 
,,toto pofié, et omni diligentia, loco rognito conferva- 
,,tionis ejusdem exquirere, atque dante Deo recupera- 
„ r e ,  adiicientes coinmuni voluntate, quod in cafu , quod 
„eadem  corona prior hujusmodi diligentia noftra, quod 
„ D e u s  avertat, recuperari non poíTit, ex tunc a modo 
„ i n  posterum futuris femper temporibus , univerforum 
„Regurn Hungáriáé huic fuccedeQtium coronatio , cum 
„praetacta , alia p u t a , moderna Sancti R tgis corona, 
„ in  ea folennitate, prout folitum eft, absque omni im- 
,,mutatione peragatur. Voluimus confequenter, et difpo- 
„fuimus , ut haec ipfa corona moderna, inelytum  no- 
.íjirarum Remiim injigne, íúb diligontiíTima eufiodia
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„említett, tudnillik, mostani fz. István király koro- 
„ nájával, fzokott pompával, minden változtatás nél
k ü l vitetödjön végbe. Következésképen úgy akar
atuk és rendeltük, hogy ezen mostani korona, di
csőséges királyainknak ékessége, ezután J'zorgalma- 
C os őrizet alatt tartasson, és tifzteltcssen, és hogy - 
„ha az előbbi koranát vifzfza nem lehetne Jzerezni, 

fellyebb említett kéfziiletekkel, hozzá tarto
zókkal égyütt az előbbihez hasonlónak, és elegendő
dnek lenni tartasson minden következendő királyok
énak koronázására. Azt mindazáltal különösen je- 
„lentyiik, hogy, ha előbbi koronánkat az Isten sege
delm e által vifzfza nyerhettyük, meg ne fofztasson 
„előbbi difzétöl, erejétől, és hathatósságától. Sőt in- 
„kabb el végeztük, hogy előbbi tifztelete vifzfzá 
„adattasson, és régi helyére vifzfza tétettessen. Azon 
„esetre pedig olly rendelés fog tétetödni a’ jelen- 
„való koronáról, a’ minemü lég hafznosabnak len- 
„ni lattatik nevezett urunk királyunknak, és ta-

„deinceps teneatur, et honorifíce relinquatur, repute- 
„turque haec eadem corona, illa  priori abjente, et J i  
f ,eadem rccuperari non p otu erit, fu ffic ien s, et cum ap- 
„ p  arament i s , et aliis attinentiis fu pra  ta ctis , per orn- 
„ nia com petens, ad om nium  fu tu roru m  R egum  coro- 
„ natianem faciendam . Hoc tamen fpecialiter declarato , 
„ q u o d , fi Domino cooperante ilta prior corona recu- 
„perari vice verfa poterit, eadem fuis decore, virtute- 
„que et effieacia minimé fruítrata habeatur. Quin im o, 
„decrevimus, eandem prifiino honori r e jiitu i, atque in  
, , locum priorem reponi. De  hac autem moderua corona 
,,fupratacta tandem in iíto ftatu*difponetur, prout ante 
,,dicto Domino noítro Regi, cmn confilio nofiro utilius vi* 
,,debitur expedire. Ne autem refpectu et divttgatione 
„praetactae aliae coronationis , fi fic dicendum eít, nu- 
„per per praefatam Dominam Reginam quoad antela- 
^ttim in lant c m , nobis ex tunc ut diximus, inutilem fa-
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„nátsosainknak. Hogy pedig az emlitett királyné ál- 
„tál végbe vivődött, közönségessé lett, de reánk 
„nézve, minden hafzon nélkül való, kisded fiának 
„koronazása miatt valamelly vifzfza vonás ne tá
madjon Orfzágunkban , minthogy az mindnyájunk
n a k  akarattya ellen ment végbe, azt ezen végezé- 
„sünk által semmivé teízük, el rontyuk, és min- 
„den erő ’s hathatoság nélkül valónak lenni jelen- 
„tyük. ’s a’ t.”

§. 102.

Kontzollyuk fel, ha tettzik, ezt az Orfzág Rend
jeinek közönséges végezését, majd meg tapaíztaly- 
lyuk, melly Tzépen ki fog abból tettzeni, hogy mos
tani í'zent koronánk kiilombözik a’ fz. István ki
rálynak Rómából küldetett koronától.

1. Ennek a’ közönséges végezésnek hozására, an
nak a’ koronának jelen nem létele adott okot 
’s alkalmatosságot, mellyel a’ Lengyel Láfzló 
király előtt élt és uralkodott királyok meg ko
ronáztattak: Sublata, inquit, clatidefiine de ca-

ftro IViJfegrad corona illa , qua hactenus Reges 
Hungáriáé coronari Joliti fuere.

2. Evvel a’ jelen nem lévő koronával koronáz
tatta meg îlbert király özvegye Erse'bet is Sze- 
kesfejérváron, három hólnapos fiát Kis Ldfzlót 
Pünköst havanák XV. napján 1440. efzt. Sze'csy 
JDienes Kardinál és Efztergomi Érsek által.

3. Ezt a’ koronát lopta ö el a’ Vissegradi várból,

,,tae et h a b ita e , alicujus difcordiae hoc in regno mate- 
,,ríS generetur, eandem pari decreto, tanquam, quae 
„praeter omnium noítrum voluntatem fpontaneam per- 
„ac ta  eft, irritamus et caíTamus, ac nullius volumus 
„effe ct dici efficaciae et virtutis.”



a? mint iratik, Garay Láfzló korona örzö meg 
Egyezéséből, ’s ezt vetette III. Fridrik Német 
Tsáfzárnái zálogba.

4. Ezt a’ koronát (t. i. mostani fzent koronán
kat) váltottak ki a’ Magyarok, Iiunyady Má‘ 
tyás király uralkodása alatt 1463. eízt. Fridrik 
Tsáfzártól 60. ezer aranyon.

5. Ennek ki váltatásakor vetette meg a’ mostan 
uralkodó Fels. Austriai Ház, Hazánkhoz kere
sett jussának első fundamentomát.

6. Evvel a’ vifzfzá váltatott koronával koronáz
tattak meg minden Corvinus Mátyás királytól 
fogva uralkodott királyaink, b. e. II. JósefTsá- 
fzáron kívül. Evvel koronáztatott meg mostan 
uralkodó királyunk II. L e o p o l d  is.

7. Evvel akarták az Orfzág Rendjei 1440. eízt. 
Wladislaust is meg koronázni; de mivel már- 
akkor Visegrádról el lopattatott, avval , a’ ko
ronával koronázták meg ötét, mellyet Sylves- 
ter Pápa küldött fz. István királynak, de a’ 
melly ekkor (zent ereklyéi méllett tartatott, 
(§. 74.) a’ miképen ezen mostani közönséges 
vegezéseknek fzavai bizonyítják: Pari, inquit, 
voto,  et communi defderio inftituimus,  difpofui- 
mus, et decrevijnus Serenijfimum W l a  d i s l a  u m  

Regem,  alia corona aurea, operis vetufti, b e a - 

t i s s i m i  S t e p h a n i  R e g  i s , A p o s t o l é  e t  P a 

t k o m  k o s t b i  , in theca capitis reliquiarum 
ejusdem, huc ufejne múlta veneratione confervata, 

debere coronari.
g. Evvel a’ fz. István koronájával, több ö után- 

na következett királyok is meg koronáztattak , 
mivel így fzól a’ végezés: Foluimus et difpo- 

Juimus, ut haec ipfa corona moderna, inclytum 
nojirori/rn Rcgurn infigne, fub diligentijfima <r«- 

J'todia dcinceps terűn túr.
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9. Ebben a’ közönséges végezésben az is meg 
határoztatott az Orfzág Rendjei által, hogy, 
ha az el lopatott koronát vifzfza nem lehetne 
fzerezni. úgy ofztán minden Wladislaus után kö
vetkezendő királyok, fz. István koronájával ko
ronáztassanak meg. Quodfi, inquit, coronaprior, 
quodDeus avertat, recuperari non pojfet; ex tunc, 
a TJiodo in pojierum, futuris femper temporibus 
univerforum Regum Hungáriáé huic fucceden- 
tium coronatio, cum praetacta, alia puta, m o * 

d e r n a  S a n c t x  R e g i s  c o r o n a  in ea folenni- 
taté, prout folitum ejt, absque omni immututio- 
ne peragatur.

10. Következésképen vagy két koronát küldött 
Sylvester Pápa fz. Istvánnak, égyiket, a’ inelly 
fzent ereklyéinek tartó tokjában tártatott; mási
kat, mellyel az ö utánna uralkodott királyok 
meg koronáztattak , és a’ mellyet mostan Erse'~ 
bet királyné el lopott; vagy mostani fzent ko
ronánk külömbözik, a’ Sjlvester Pápa által fz. 
István királynak küldetett koronától. Q. E. D.

§• 103.

Jól tudom, mitsoda kifogást fognak itten az ellen
kezők tenni: ez a’ Dlugojfus Írásaiból vétetett kö
zönséges végezés , úgymond, sok okokra nézve gya
núsnak lenni láttatik ellőttünk , következésképen 
semmi hitelt nem érdemel. Elsőben, mivel semmi 
honnyai írók nem emlékeznek arról; ö pedig Len
gyel lévén nem ismérhette Hazánk’ történeteit. —  
Másodfzor, Semmi emlékezet nintsen arról Orfzá- 
gunk végezései között. —  Harmadfzor, sem Wla
dislaus királynak, sem tanátsosainak nevei nintse- 
nek ezen végezés alatt fel jegyezve, és igy semmit 
sem lehet azon építeni? Első kifogásokra azt fele
lem, hogy, ha Hazánknak tsak azokat a’ régi tör



téneteit tudnánk , a’ melljek honnyai írók által 
fel jegyeztettek, igen keveset tudnánk nemzetünk 
hajdani állapattyáról. A ’ miket újabb íróink Írási
ból tanultunk is, azokat sem önékiek kölzönhettyük 
egyenesen, hanem az idegen Tudósoknak, a’ kik 
Hazánk történeteinek fel jegyzésében vigyázóbbak 
és fzorgalmatosabbak voltak el hunyt őseinknél. 
A ’ másodikra azt adom feleletül, hogy noha Len
gyel Láfzló király sok jó rendeléseket hozott a* 
Budai és Szegedi közönséges gyűlésekben; még is 
mindazonáltal , e’ vagyon Orfzágunknak törvényes 
könyvében felöle fel jegyezve: Huj'us privilegia non 

Jervantur, az az: Ennek rendelései meg nem tartat
nak p). Boldogoknak tarthatnánk magunkat, hogy
ha Hazánk’ minden hajdani törtéuetei, és meg bol
dogult királyainknak végezései, ’s petsétes levelei 
birtokunkban volnának. De azokat réfz fzerént az 
időnek mostohásága és Hazánk sok változásai, 
réfz fzerént pedig, a’ por és mölly eméfztették 
meg, nemzetünknek resteíkeöése és tudatlansága 
miatt, a’ mint Pe'terfi Károly is hathatósan pa- 
nafzolkodik e’ dologról q). —  Harmadik kifogá
sokra azt jegyzem meg, hogy D l u g o s s u s  histó
riát ’s nem Diplomaticat Írván, elegendőnek len
ni itilte magát a’ dolognak valóságát írásaiban 
elő adni , a’ mi pedig annak terméfzetére nem 
tartozott, egy átallyában ki hagyni. Másként is, 
ö  eredetére nézve Lengyel lévén , ’s hazájában

p) V id .  CoTporis Juris Hungarici Tóm. I. pag. 207. Edit.
Tyrnavienf. de a. 1751.

q) Hitt. Concil. Sacr. Ecclef. Rom. Catholicae in Regno Hun-
gar. T .  I. p. 167. ,,Caetera , in q u it, in facro Comitio 
„UdvardenG geíia , pulveres et blattae corrodunt , di
f i i é i  ex am icis , imo hifee egomet vidi in tabulario , ne- 
„gltctu lachrymjs digno, ea conMmi.
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lakván , nem fzokott a’ magyar Törvénytudók 
formalitásához. Végtére azt is meg jegyzem, hogy 
az ö általa elő adattatott közönséges végezésben 
uralkodó irás lelke, nagyon külömbözik az ö tu
lajdon írásainak módjától; ellenben meg egyez az 
1516. és következendő ízázadokban, hazánkfiai ál
lal hozattalott végezéseknek, petsétes leveleknek, 
és békesség ízerzéseknek leikével, és igy tellyesség- 
gel semmi okok nintsen ellenkezőinknek, JJlugossus 
tanúbizonyságának kétségbe való hozására.

§■

Ha igy vagyon, igy fzólnak az ellenkezők, a* 
dolog, hogyha mostani fzent koronánk külömbö
zik a’ fz. Istvánnak Rómából küldetett koronától; 
ekképen sem az angyali, sem az apostoli, sem a’ 
fzent korona nevezetet nem érdemli az, semmi mél
tósága nintsen annak más Európai királyi koronák 
felett? nem méltó, hogy a’ nemzet olly felséges 
gondolatokkal legyen felöle, mint volt ennekelöt- 
te ? A ’ mi ki fogásoknak első tzikkelyét illeti, hogy 
t. i. ekképen sem az angyali, sem az apostoli, sem 
a' fzent nevet nem érdemli ,-arra rövideden azt mon
dom , hogy olly értelemben, a ’ minemüben ök eddig 
vették, valósággal nem érdemli. A ’ régiek sem azért 
nevezték azt angyali koronának, mintha Isten an
gyala parantsoláttyára kéfzitetétt és küldetett vol
na fz. Istvánnak, hanem tsak azért, mivel két fö 
angyaloknak, u. m. Gábriel és Mihály A rkan gya
loknak nevek és képek vagyon annak homlok ré- 
fzére fel mettzétve. Apostolinak sem azért hivatta- 
tott, mintha az Apostolok Fejedelmének, íz. Pé
ternek hivatalbeli követője a’ Római Pápa küldöt- 
vólna azt; hanem réíz fzerént azért, mivel ennek 
két felöl fél hóid formán fél és le nyúló két abron- 
tsain nyóltz apostoloknak neveik és képeik vagyunk

'
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ki metzve; réfz fzerént, mivel apostoli királyok
nak koronája. Szentnek sem azért nevezték azt haj
dani őseink, mintha magában a’ koronának maté
riájában valainelly különös fzentség volna el rej- 
tetve. A’ fzentség okos valóságoknak erköltsi tökél- 
letessége, és a’ fzabad akaratnak minden jóra haj
landó meg hatarozódása, mellyeket semmi ostoba 
és érzékenységek nélkül való dolgok magokban 
nem foglalhatnak. Szent nevet érdemel tehát ez a’ 
korona. \

a. A ’ tárgyra nézve, mivel minden királyoknak 
koronáztatása arra való, hogy ok másoktól 
meg külömböztetett, és felséges hivatalra fel- 
kenettetett fzemélyek legyenek. És igy erre a* 
tárgyra nézve, tsak annyi fzentség vagyon fz. 
koronánkban, mint a’ lég fzentségesebb való
ságnak , az Istennek tifzteletére fel fzenteltetett 
templomoknak siket kőfalaiban, és az óltári 
fzentség tartására rendeltetett arany , és ezüst 
edényekben ’s a’ t. Valamiképen tehát tsak 
addig kell és lehet ezen fzentséges edényeket 
fzenteknek nevezni és tartani, rnig más ellen
kező végekre nem forditatnak: úgy tsak addig 
nevezhettyiik koronánkat is í'zentnek, mig ki

rályainknak be iktatására alkalmaztatik, az- 
* után pedig hasonló a’ több fzentség nélkül való 

értzekhez. Illyen értelemben pedig, minden ki
rályi koronák fzeutek.

h. -A' ve'gre nézve, hogy tudniillik az azzal fel 
ékesitetett fzemélyek kötelesek a’ terméfzet és 
nemzetek fzentséges törvényeinek meg tartá
sára , és a’ népnek boldogságára tzélozó dol
goknak el követésére.

e. Azokra a’ fzeméllyekre nézve, a’ kiknek fejeik
re tétetik ez a’ korona. Törvényesen, de jurc, 
lég több erköltsi tökélletességcknek kellene a*
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királyokban lenni, mivel, valamiképen a’ nyáj 
a’ páfztornak; úgy a’ nép a’ királynak fzava után 
halgat, ’s annak jó, vagy rofzfz példája fzcrént 
fzokta erköitsi tselekedeteit intézni. 

d. Szent eredetere nézve is, mivel minden kirá
lyi korona, a’ nemzetek és uralkodó fejedel
mek között végbe ment fzerzödésnek , pactum' 
nők, fzent záloga. És ig y , minthogy nem ma
gok a’ királyok adják magoknak a’ koroná
kat, hanem a’ nemzetektől nyerik azokat, nem 
övék, hanem a’ nekiek adó nemzeteké a’ ko
ronák. Innen vagyon, hogy a’ koronák min
den birodalmakban, ’s mindenkor a’ nemzetek
nek kezeik és örizetjeik alatt vágynak.

§. 105.

IMinekutánna ellene mondhatatlan okok ’s tanú- 
bizonyságok által meg mutattuk volna azt, hogy 
fzent koronánk, nem az a’ korona legyen, mellyel 
Sjlvester Pápa ajándékozott fz. István királynak, 
hanem más attól kiilömbözö; azt is meg kell im
mármutatnunk, hol, ’s ki által kéfzittetett? kinek, 
miért, és mikor kiildettetett? és mikor, ’s miért ren
deltetett ez a’ korona a’ magyar királyoknak ko
ronázására? 4 _0

I. A z első kérdésre, t. i. hol kefzitetett fzent ko
ronánk? ha én halgatnék is, elegendöképen meg 
felelnének annak alkotmánya, az arra metzetett 
képek, nevek, és betűk. Hogyha Rómában és Syl- 
veiter Pápa által kefzitetett volna az, bizonyosan 
nem a’ Görög, hanem a’ Római arany ’s ezüst 
míveseknek /zokásait követték volna az ezt épitö 
mesterek, a’ kik az illyetén forma dolgokra tétetni 
fzokott képeket nem rajzolás és vésés, hanem, 
vagy öntés, vagy verés által fzokták elő adni. — 
Ellenkező fzokást tartottak a’ Görög mívesek. A ’ Gö-
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rög vallású kereíztények még most sem fzen ved he
tik az öntött és faragott képeket templomaikban 
és házaiknál. Ez az oka, hogy régi tsáfzáraiknak 
koronáira is nem öntött avajafy vert,' hanem raj
zolt képeket tsináltak. Szent koronánk alsó kari
májáról lé függő lántzotskak is azt mutattyák , 
hogy az nem Rómában, hanem Konstántzinapoly- 
ban kéfzitetett.* Egy Európai kirágok koronáján sem 
függőnek illyen lántzotskák, mi az oka tehát hogy 
a’ Római arany mivesek a5 Görögöknek fzokását 
követték koronánknak mivelésében ? mi az oka, 
hogy' Sj ívest er P á p a , a’ tsáfzári, frantziá, fpá- 
nyol, ’ s más Európai királyi koronáknál ékesebb, 
betsesebb és pompásabb koronát küldött fz. Ist
vánnak? mi az oka, hogy görög tsáfzároknak ké
peit ’s neveit mettzetett arra? Tagadhatatlan do
log , hogy Sylvester Pápa , egy valósággal tü
dős embér volt, másképen el nem érhette volna 
a’ fö papságot; de mivel már akkor feledékeny- 
ségbe mentek a’ Görög tadományok a’ napnyugoti 
tartományokban , úgy annyira , hogy tsak imitt 
amott találtatott egy két Izemély, a’ ki nem be- 
fzélleni, hanem tsak olvasni is tudott volna görÖ- 
*gül, ö maga sem volt azokban gyakorlott. Már ö 
előtte régen ki holtak Rómában a’ görög Dyelvet 
értő és kedvellö tudósok,

§. 106.

II. A’ második kérdésre, ki káfzitette fzent ko
ronánkat? könnyen meg felelhetünk, egyik vala- 
mellyik azok közül a’ Görög Tsáfzárok közül, kik
nek képeikkel és neveikkel ékeskedik koronánknak 
alsó karikája. Fel tefzem, hogy egy ollyan arany 
avagy ezüst pénzt látunk, mellynek égyik óldalán 
Mária Theresia, másik óldalán pedig li. Jósef képe 
és neve vagyon, kételkednénk e’ tsak egy ízem-



pillantásig is arról, hogy ez a’ pénz az ö égyütt 
uralkodások alatt vérettetett ? avagy gondolhatnánk 
e’ , hogy azt nem ö k , hanem ö elöttök régen élt 
és meg hóit öreg aityok I. Láopold Tsáfzár kéfzi- 
tette? Tellyességgel nem. Hasonlóképen, midőn fz. 
koronánknak alsó karikáján Ducas Mihály ás Con
stantinus Porphyrogénit us Görög Tsáfzároknak ké
peiket és neveit fzemléllyük , mingyáft i 1 lyelén gon
dolat öllik elménkbe, hogy azt valósággal e’ két gö- 
tog fejedelmek kéfzitették , nem pedig Sylvester Pápa, 
a’ ki 70. efztendökkel rnárö elöltök meg halván, sem
mit sem tudhatott a ’ felöl, fognak e’ ök valaha e’ 
világra fziilettetni, és a’ Görög birodalomban ural
kodni avagy nem? Minekelötte pedig fzorossan meg 
határoznánk azt, mellyik kéfzitette fzenl koronán
kat e’ két görög Tsáfzárok közül, fzükség léízen 
meg jegyeznünk, hogy eleitől fogva, két, három, 
sőt több együtt uralkodók is voltak a’ Görög Biro
dalomban, a’ kik között mindazonáltal mindenkor 
egy volt a’ fö uralkodó, és Imperator ’s Augus- 
tus nevet viselt; a’ több Corregensek, az az, égyütt 
uralkodók pedig Caesar és Sehastocrator nevezet
tel illetettek r). —  Nagy Constantinus Tsáfzár 
idejében Crispus , Constantius és Constantinus tu
lajdon fiai voltak a’ vele égyütt uralkodók. Több 
példát is hozhatnék elő, de továbra halafetom. Mi 
végre vétetödött legyen ez a’ fzókás gyakorlásba, 
egyenesen meg nem határozhatom. Kétség kívül azért, 
hogy az égyütt uralkodók segédei lennének az ím- 
peratoroknak, a’ Római roppant birodalomnak kór- 
mányozásában. Az égyütt uralkodók hol fiai, hol 
testvérei, hol közelebbről, hol tavolabról való attya- 
fiai voltak az uralkodó Tsáfzároknak. Néha néha

r) Anna Comneua A lexiad. L . III. p. <$5.



a' meg hóit Imperatoroknak özvegyei is együtt ural
kodói voltak neveletlen fiaiknak. Hogy az illyeién 
uralkodásnak formája nem a’ lég jobb lett legyen 
onnan kitettzik, hogy sohol sem történtének az ural
kodók miatt, annyi változások, mint a’ Görög Bi
rodalomban. Annyira el hatalmazott ottan az Ari~ 
stocratia, hogy mihelyt a’ fö emberek az uralko
dóra reá úntak, vagy fzamkivetésbe küldöttek, vagy 
klastromba zárták , vagy meg ölték ötét. Ritka 
volt közöttük, a’ ki mind végig tsendesen és fze- 
'rentsésen uralkodhatott volna.

$• 107*

Az uralkodó Tsáfzárok, avagy Imperatorok, mind 
nevezeteikre, mind hatalmokra, mind koronájokra, 
mind köntöseikre nézve meg külömböztették mago
kat uralkodó társaiktól, ö  magok BcimXsvg, ural
kodó társaik pedig, Scbastocrator és Caesar nevet 
viseltének s). Basileusoknak hivattattak azok a’ feje
delmek is , a’ kik tsáfzári agyból fzületettek, és 
még anyaiknak életében meg koronáztattak az im- 
perialis, avagy birodalombeli koronával. —  Halal
mokra nézve is méltóságosabb fzemélyek voltak az 
Imperatorok égyütt uralkodó társaiknál. Ezek sem
mit sem mivelhettek amazoknak hírek ’s meg égye- 
zések nélkül, amazok pedig tsak akkor éltek ta- 
nátsaikkal, mikor nekiek tetlzet. A’ melly égyütt 
uralkodókat ok kedvellettek, azokat sokféleképen 
meg fzokták tifzteíni, p. o. meg engedték, hogy ne
veiket a’ tsáfzári parantsolatoknak veres téntával

s'j B aaihevg  Imperatort és Augustusi. 2 fj3C£<fTOXQa.TOt> 

Imperator után valót ; •KUiaa^Ot; pedig tulajdonké
pen tsáfzárt, vóltaképen pedig harmadik uralkodót je
lentett.



alá írhassák , képeiket és neveiket az arany ’s 
ezüst pénzekre verették, az innepi, ’s más neveze
tes napokon együtt kiáltatták neveikkel azoknak 
neveiket, ekképen : Elljen Alexius Impcrntor; eilytn 
Constantinus Porphyrogenitus, elljen Comnena Slrí
na t). —  Koronáikra nézve is könnyű volt az Im- 
peratorokat uralkodó társaiktól meg külomböztet. 
ni. Amazoké igen gazdag, pompás, és fedeles ko
rona volt, mellynek alsó pártazattyáról, két felöl 
négy négy, hátúi pedig egy jó gyöngyökkel és drá
ga kövekkel ki rakott arany lántzotskák függötte- 
nek u). A ’ Sebastocratoroknak és Caesaroknak koro- 
náji pedig fzéles párta forma , sok jó gyöngyökkel 
és drága kövekkel ki rakatott arany karikák voltá
nak x). Az Imperatorók, mind feleségeiket, mind 
férfi magzattyaikat, nevezetesen azokat, kiket bi- 
rodalmok örököseinek rendeltének, meg fzóktak az 
Imperialis koronával koronáztatni, és az elsőbbek
nek Augusta , az utolsóbbaknak pedig üctaikevg 
nevet adni. Sőt néha néha az is meg történt, hogy 
az Imperatorok , még előre feleségeket rendelté
nek birodalombeli örököseiknek, és azokat is meg 
koronáztatták, és Augusta névvel kívánták nevez
tetni. Például hozom elő Comne'na Annát , a’ 
kit is édes attya Comnenus Elek Tsáízár mind
járt fzületése után Constantinus Porphyrogenitus- 
nak Dúcas Mihály fiának el jegyezett, és meg is 
koronáztatott yj.

1 7 «  g g = - '-J------ ^ L = = g ?

t) Vid. A n n á é  C o m n e h . Alcxiad, L .  V I .  p. 133. 134. et
Lib. III. p. 65.

u) Ead. ibid. Lib. II I ,  p. 65.
x)  Ead. ibid.
y )  Ead. ibid. Lib. V I .  p, 133.

/
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§• 108.
Végtére, köntöseikre nézve is kiilömböztenek az 

Imperatorok együtt uralkodó társaiktól. —  Ö ma 
gok arannyal öfzve fzött bársonból kéfzitetett sár 
kig érő felső ’s alsó ruhákat, és ugyan ollyan ma 
teriából tsinált paputsokat viseltének. A’ Sebasto 
líratoroknak és Caesaroknak öltözetjeik pedig min 
den arany nélkül való veres bársonból kéízitettek 
Illyetén veres bársonból tsinált pólai voltának a’ 
Porphyra palotában fzületett tsáfzári magzatoknak, 
illyen fzinü köntösökben jártának gyermek korok
ban is. A ’ miképen Cedkenus emlékezetben hagy
ta , JSuma Pompilius Római Tsáfzár hozta azt a* 
törvényt , hogy az Imperatorok aranynyal öfzve 
fzött veres bársonból kéfzitetett köntösöket visellye- 
nek, és hogy senki se mérefzellyen más fzinü ru
hában , a’ tanáts házban meg jelenni z). Melly 
törvénynek mind a’ napkeleti, mind a’ napnyúgoti 
Római Tsáfzárok engedelmeskettenek , annak ki 
nyilatkoztatására, hogy ok minden világi uralko
dók felett való uralkodók, és hogy felséges hiva* 
tallyaikra nézve senkinek sem engednek e’ kerek 
földön.

§• 109.

Azért hoztam ezeket elő, hogy minden efzre ve
hesse, mi okon , ’s mi végre mettzetetett légyen két 
Görög Tsáfzároknak képek és nevek fzent koro
nánk’ karikájára. E ’ kettő közül égyik valaméllyik 
Imperator volt, a’ másik pedig Corregens, avagy 
együtt uralkodó. Egyik Dúc ás Mihálynak, a’ másik 
Constantinus Porphyrogenitusnak neveztetett. Aman
nak képe és neve, a’ korona karikaja hátulsó ré-

z) Hiltor. T .  p. 19. et 22.

V



ízének középére; ennek jobb keze felöl Constanti
nus PorphyrogenitusnaJi, bal keze felöl pedig Geobitz 
Török királynak képeik és .neveik vágynak fel 
mettzettve. —  A’ Ducás família igen nevezetes volt 
a’ Görögök között, és a’ miképen Nicephorus Bryen- 
nius Caesar meg jegyzetté, nagy Constantinus Tsá- 
ízárnak vér fzerént való attyaíia ’s első Ősök vele 
együtt ment Rómából Byzantiumba által j). —  Sok 
derék emberek fzármaztanak azon famíliából, és töb- 
nire mindnyájan inéitóságos hivatalokat viseltek a’ 
Görög Birodalomban. Négyen Imperatorok is vol
tak közölök, u. m. Constantinus Ducas 1059— 1066; 
Ducas Mihály 1071 — 1078; Ducas Elek 1204— 1206; 
Ducas János 1258— 1260 efztendÖben. Corregensek 
pedig öten, u. in. Ducas János és Constantinus Por- 
phyrogcnitus, Constantinus Ducas idejében , egyik 
testvér Öttse, másik pedig Eudociatól ízületeit fia; 
Constantinus Porphyrogenitus Ducas Mihálynak fia; 
Ducas Mihály Sebastocrator, és János Caesar Com- 
nenus Eleknek uralkodása alatt.

§. 110.

Most immár az a’ kérdés fordul itten elő: Mely- 
lyik kéfzitette ezt á' koronát , Ducas Mihályé, 
vagy Constantinus Porphyrogenitus? Egy nagy tu
dományi! érdemes hazánkfia, Leó Filosofus fiának 
VI. Constantinus Porphyrogenitusnak tulajdonittya 
annak kélzitetését, és azt akarja egy fzép munká
jában meg mutatni, hogy a’ nevezett Imperator, 
t. i. Constantinus Porphyr. küldötte légyen azt a’ 
tizedik fzázadnak utolsó tzikkelyében Geyzának fz.

j)  Commentar. Praef. C. IX .  p. 5. Hift. Byzantin. T ,  V I I .  
v) P. A l e x i i  K o r á n y i  Comment. de Sacra Corona Hung. 

p. 5 1 .  feq.
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István édes attyának, Gyula Erdélyi Fejedelemnek 
kérésére v). Mivel pedig Constantinus Porphyr. Leó 
fia között, a’ ki 911— 959 efztendeig uralkodott , 
és Ducas Mihály között, a’ ki 1071— 1078- efzten- 
tendeig viselte az Imperatorságot, na. efzteridö 
közben vetés vagyon, az ebből folyó nehézséget 
ekként akarja el’ hárítani, hogy fzent koronánkon 
lévő Ducas Mihályon, nem a’ XI. fzázadban ural
kodott Görög Tsáfzár, hanem Pe'ternek a’ Bulgaru- 
sok királyának testvér öttse értettessen. Ez a’ 
Mihály, a’ mint ö Írja, meg únván a’ fzerzetes 
életet , oda hágyta a’ klastromot , és mind a* 
kösség, mind a’ fö emberek közül sokakat maga 
réfzére vonván, tűzzel vassal pufztitotta a’ fzom- 
fzéd görög tartományokat. Constantinus Porphyro- 
genitus bölts Imperator tapafztalván az ö tel
hetetlen indulattyát, vele ízövetséget kötött , és 
hogy állandóvá tehesse ötét hűségében, Impera- 
tori nevezetet ajándékozván nekie birodalmának 
réfzesévé tette. Innen vagyon, hogy a’ midőn Gey~ 
zának Íz. István király attyának ezt a’ koronát 
kefzitette volna , az ö képét és nevét is réá metz- 
tzette a). —

a) Id. ibid. pag. 70. ,, Altér, in q u it , Híichael Ducas Rul- 
,,gari Regis gennanus fráter, etű monachuin antea pro- 
,,feíTus circa 036— 937 arma coeperat , pertractis in par- 
, , tes procerum plerisque et populi miiltitudine , quae 
„G raec iam , Thraciamque Petro amicam armis infest. - 
,,  vérit. Fieri ergo p o te r a t , ut in aulam Gbi conciliatnm 
„ad fc iv e r i t , et in fide ac  clientela retinendi caufa titulo 
„R om ánom ra lmperatoris infignivérit, quod factum fuilTe 
, ,a  pluribus Byzantinis lmperatoribus notum eft cuili- 
„bet ctc."

\
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§• I l i -
Három dolgot foglal magában ez az értelem — 

Elöfzör: begy Constantinus Phorphyroeenitus Leónak 
fia küldötte volna koronánkat fz. István király édes 
atlyának Geyzának —  Másodfzor, hogy az azon 
lévő Ducas JMiliályon, nem a’ XI. fzázadban éltes 
uralkodott Görög Tsáfzár, hanem Péter Bulgáriai 
királynak nyughatatlan elméjű testvér öltse értet
tessen —  llarmadfzor , hogy ezt a’ Mihályt Impe- 
ratori titulussal meg ajándékozta, és birodalmának 
réízesévé tette légyen Constantinus Porphyr. A ’ mi 
az elsőt illeti, arra azt felelem, hogy ez a’ tudós 
és nevezetes Görög Tsáfzár, tellyességgel nem is
merte Geyzáit, és nem is ismerhette ötét, a’ ki t. i < 
az ö halála után 14. eí'ztendövel kezdett a’ Magya
rokon uralkodni. Ez után vette magának az Erdélyi 
fejedelemnek Gyulának leányát feleségül, ezután 
vette bé az evangeliomi tudományt, ezután vezér
letté a’ magyar nemzetet is a’ kérefzténségre, még 
pedig feleségének munkássága által. És igy Geyzá- 
nak mint gyermeknek semmi érdeme nem lehetett 
arra, hogy neki Constantinus Porphyr. királyi koro
nát küldjön. Ide járul még továbbá az is , hogy 
midőn az emlitett bölts Görög Tsáfzár tulajdon 
első fzülött fiát Romanust a' birodalom kormányo- 
zasának módjára oktattá, és abban tanátsot adott 
volna nékie , mimódon kellene azokat az idegen 
Fejedelmeket el utasitani, a’ kik minden aprólékos 
ízolgalattyaikért királyi koronákat kivantanak ma
goknak adattatni, lég kissebb emlékezetet sem tett 
Geyzárál. TejendÖ vala pedig bizonyosan, hogyha 
akár maga érdeméért, akar ipájának Gyulának ked
véért küldött volna nékie királyi koronát b). —

b) De adminiítrando Imperio Cap. 3#. et 40.



§• 1 1 2 .
A’ másodikra azt jegyzem meg, hogy soha sem 

volt Bulgáriának a’ Ducas famíliából fejedelme, és 
ha Mihály abból fzármazott volna, abból valók
nak kellett volna testvér bányának Páternek , és 
attyának Simonnak is lenni, mellyröl mindazáltal 
semmi görög Írások nem tefznek emlékezetet. Aztá 
Ducás Mihályt is , a’ ki Constantinus Porphyrogeni- 
tus gyermekségében ö ellene pártot ütött, és Kon- 
stantzinápoly vásosát meg fzalotta, Eladás János, 
az uralkodó ifjú tsáfzárnak gondviselője, Gregoras Du- 
cassal egyetemben meg ölte. Az a’ Bulgáriai fejede
lem is , a’ ki az ifjú Constantinus Porphyrog. uralko
dása alatt hadakozott a7 Görög Birodalom ellen, nem 
Mihálynak, hanem Simonnak neveztetett.

§• HŐ-

A 7 harmadikra illyetén feleletet adok, hogy noha 
nagy Constantinus Tsáfzár idejétől fogva, minden-* 
kor egy, két, 7s több uralkodó társai voltának az 
uralkodó Tsáfzároknak; azt mindazonáltal semmi 
görög Írásokból nem olvassuk, hogy az uralkodó 
fejedelmek idegen nemzetből fzármazott embereket 
tettek volna valaha birodalmaiknak réfzeseive. —■ 
A 7 Görög Imperatoroknak uralkodó társaik, a7 mi
képen immár fellyebb is meg jegyzettük, vagy édes 
annyaik, vagy fiaik, vagy testvéreik, vagy vér fze- 
rént való attyokfiai voltának. Constantinus Porphy- 
rogenitusnak, Attyának Leó Filosofusnuk halála után, 
édes annya Zóe, az öregbik Romanus, ennek két 
fiai Kristóf és István, ezeknek el üzettetések után 
pedig, tulajdon fia az ifjabb Romanus voltának vele 
együtt uralkodó társai. Utóllyára azt is méltó meg 
jegyezni, hogy (zent koronánkon lévő Ducas Mi
hálynak B uen X svg Vo/xuioov nevezet adattatik, a7 melly 
név egyedül azoknak a7 fejedelmeknek fzokott tu-



lajdonittatni , a’ kik vagy fö Tsáfzárok váltanak, 
vagy még gyermekségekben meg koronáztattak a’ 
birodalombeli koronával. Következésképen, nem a’ 
Bulgáriai fejedelemnek öttsét, hanem a’ XI. fzázad* 
bán élt és uralkodott Ducas Mihályt kell koronán
kon lévő Mihályon érteni.

S-

Úgy de, azt mondhattya valaki, a’ melly nehez 
Constantinus Porphyrogenitussal Ducas Mihály Tsá* 
fzárt égy be fzerkeztetni , épen ollyan nehéz ezt 
amavval öfzve vinni? Épen annyi idő közbenvetés 
vagyon az elsőtől fogva a’ másodikig, mint ettől 
fogva amaddig? Jól vagyon, meg engedjük, de még 
is mindenkor többet ’s bizonyosabbat tudhatnak az 
élők, az ö élöttök élt és meg hóit, mint az ö halálok 
után fzülettetendö emberekről. A ’ meg lett és el múlt 
történetek a’ véges, a’ következendök pedig egyedül 
a’ véghetetlen valóság ésméretének tárgyai. Könny éji
ben meg lehet azt fogni, hogy Ducas Mihály Gö
rög Tsáfzár, az Ö előtte 112. efztendökkel élt és 
uralkodott Constantinus Porphyrogcnitusjiak nevét és 
képet mettzette fzent koronánkra , emlékezétenek hal- 
hatatlansagára, mint azt, hogy Constantinus Por- 
phyr. Ducas Mihálynakjövendőbeli orfzaglását akarta 
volna azzal ki jelenteni. Épen semmi terméfzet fe- 
latt való történet nem volna, hogyha II. Leopo/d 
öreg attyának I. Leopoldnak emlékezetére pénzt ve- 
rettetne; ellenben lehetetlen volt volna amannak 
ennek uralkodásáról előre valamit tudni.

§• 115-

Nem azért írom ezeket, mintha én is a’ IX. fzá* 
zadban élt és uralkodott Constantinus Porphyrogeni- 
tus híres Görög Tsáfzárnak, Leó fiának akarnám 
fzent koronánk’ kéfzitetéset tulajdonítani. Tellyes-
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seggel nem, hanem t»ak azt akarom azzal ki je
lenteni , hogy semmi képtelenséget^ nem foglalna 
magában, hogyha Ducás Mihály Tsáfzár a’ Constan
tinus Porphyrogenitus nevét és képét mettzette vol
na arra. Nem Ö rólla , hanem más Constantinusról 
vagyon ottán emlékezet , ollyanról, a’ ki égyiitt 
élt és uralkodott Ducas Mihályal. Minekelötte meg 
határoznánk, ki lett légyen ez az ö corregens társa, 
tartsuk meg, hogy ez a’ Izó Porphyrogenitus nem 
volt valamelly famíliának vezeték neve , hanem 
azoknak a’ Görög fejedelmeknek fzokott adattatni, 
a ’ kik "az úgy nevezett Porphyra palotában fzü'et- 
tettek és neveltettek (§. 57.) Illyen porphyrogeni
tus volt Confiantinus Leó Imperatornak fia, kiről igy 
fzóll S i m o n  L o g o t h e t a : Leó Imperator, úgymond, 
uralkodásának 25. efztendejében koronáztatta meg 
JLuthymus Pátriárka á lta l, Porphyrában fizületettfiát 
Confiantinufi c).— Illyenek voltának Basilius és VII. 
Constantinus, ifjabb Romanusnak fiai d); V. Con
stantinus, Costantinus Capronimusnak unokája e) ; 
Constantinus és Theodorus Palaeologus Mihály Tsá- 
fzárnak fiai f)\ Conjiantinus, II. MndronicusPalaeolo
gus Imperatornak testvér öttseg) ; ComnenusElek Com- 
nenuslsák tsáf'zárnak fia h); ’s a’ t. Sőt még azok a’ 
fejedelem afzízonyok is , a’ kik a’ Porphyra palotá
ban fzülettettek, és neveltettek, Porpliyrogenitaktiak

\

c )  Annái. c. X X IV . Hiftor. Byzant. T . X V I. p. 350.
d ) C edreni  Opp. T .  II .  p. 204. et 719. 720.
c ) T heophani s  Chronographia Hitt. Byzant. T .  VI. p. 317.
f) J o h. C a n t a c u z e n . L . I. c. 43. Hiftor. Byzant. T .  X V .

p. >03.
g)  N i c e p h o r . G r e g o r a s  Hiftor. Román. L. VI. p. 131. 

Edit . Colon.
f i)  Hifi. Byzant. T .  XV, p. 103.

M
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h i v a t h a t t a k ,  p .  o. Anna, Mária és Theodora Covi n e 

m i  s Elek t s á í z á r n a k  l e á n y a i / ) ;  ZoéConstantinusDu- 
c a s  I m p e r a t o r n a k  l e á n y a  ’s  a ’ t. k).

§• 116.

K é t  i l l y  Constantinus Porphjrogenilusról e m l é k e z 

n e k  a ’ B y z a n t i n u s i  h i s t o r i c u s o k  JDucas Mihály u r a l 

k o d á s a  a l a t t .  E g y i k  v o l t  Constantinus Ducas % Ducas 
Mihálynak t e s t v é r  ö t t s e , m á s i k  Constantinus Ducas, 
Alana Marid k e d v e s  f e l e s é g é v e l  n e m z e t t  e g y e t 

le n  e g y  f ia .  H o g y  a z  e l s ő b b  v a l ó s á g g a l  Porphyro- 
genitus v o l t ,  és m é g  é d e s  a t t y a  é l e t é b e n  m e g  k o 

r o n á z t a t o t t  a z  i m p e r i a l i s  k o r o n á v a l  , v i l á g o s a n  

m o n d j a  Z o n a r a s : „ConstantinusDucas I r n p e r a t o r , ”  

úgymond, „ h o f z f z a s  és v e í 'z e d e lm e s  n y a v a l y á b a  es- 

, , v é n  + és n e m  r e m é n y l v é n  a ’ h a l á l t ó l  v a l ó  m e g  

„ m e n e k e d h e t é s é t ,  h á r o m  f i a i n a k  h a g y t a  a ’  b i r o d a l -  

„ m a t ,  k i k n e k  k e t t e j é t ,  Mihályt és Andronikust ne- 

„ k i e  m a g á n o s  á l l a p a t t y á b a n  f z í i l t e  Eudocia, Con- 
„stantinust p e d i g  I m p e r a t o r s á g á b a n  , m i d ő n  i m m á r  ö  

„ m a g a  is  T s á f z á r n é  v o l t  v o l n a .  A ’ h o n n a n  egy edül ey 
„vált a’ Porphyrogenitus, és á’ birodalom koronájával 
„is előbb meg koronáztatott battyáinál l)P —  H a s o n 

l ó k é p e n  í z ó l l  r ó l a  S c y j l i t z e s  C u r o p a l a t a  i s :  „ H á -

i) Ibid. T . X V I.  p. 147.
k) A n n a  C o m n e n a  Alexiad. L ib . III. p . 74. ConF. C s 

ű r é n . Opp. T . II .  p. 8 ‘8-
/) A nnál.  T .  II. p. 275. , ,C o n jtan tin u s , tnquit,  D u c a s  Jm- 

„ p e r a to r ,  gTavi et diuturno niortio oppreíTus, quum jam 
„nu llum  mortis eíFugium e/Te cerneret, Imperium tribns 
„filiis re l iqui t,  quorum duos M ich aé 'lem  et A n d ro n ic u m  
, , E u d o c ia  p rivato  adhuc,  C o n jia n tin u m  verő Inipera- 
,,tori pepeTerat, cum et ipfa Augtifta appellata ellet. 
„ U n d c  is Jolus P orp h yro g en itu s  f u t , ab eoque f a t i m ,  
„ p ra e  caeteris ir fip c r ii in jign ib us  adornatus. etc."



„rom férfi magzatjai voltának, úgymond, Constantinus 
„ Ducas Imperatornak Eudocia tsáfzárnétól, kit is 
„ magános áliapattyaoan vett volt magának felesé
g ü l  , u. m. Mihály , slndronicus és Confiantinus. 
„Ezek közül tsak Constantinus ízületett a’ Porphyrá- 
„bán, és mind a’ harmatImperatorokká tettem)P —  
Ezt a’ Constantinus Ducast , t. i. Mihály testvér 
öttsét, JSictphorus Brycnnius Caesar is Porphyro- 
genitusnak nevezi: „Ulyeténkepeu, úgymond, eleibe 
„tétetett Constantinus Porphyrogenitusnak Ducás MU 
„hálj öttsének a’ birodalom örökségében egy ma- 
„gános és idegen ember ( t. i. Niccphorus Botania- 
„tes), kinek immár a’ í'zületes is terméfzeti just adott 
„arra mint ősi örökségére n). —  Ismét: Már akkor 
„ úgymond, el végeztetett Comnenusnak halála, hogy^ 
„ekképen Porphyrogenitus, Ducás Mihálynak öltse, 
„meg fofztattatván égyetlen egy óltálmazójától, kön- 
„nyebben lehessen ötét is meg ölni o). —  Ismét: Való
sá g g a l, úgymond, tökélletességre is vitte volna Com- 
3,nenus Elek maga fel tételét, hogyha Porphyrogenitust,
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rn) Hifior. p. gi$. in Cedreni Opp. T .  II. „Fűére, inejuit, 
,, ipfi ( h. e. Conjiantino D ucae  Imperaíori ) liberi ex 
„ Eudocia  Augufta, quam adhuc privatus duxerat uxo- 
„ r e m , marés trés, M ich a el, A ndrnnicus , et Gonjianti- 
„ nus. Horutn Porphyrogenitus erat Conjtantinus, otnnes- 
, , que Imperatores declurdvit.

n )  Comment. C. V . p. 2. „ S i c ,  in q ú it , praelatus fűit in 
„Imperii fucceílione homo privatus, alienigeni généi is 
, , ( h .  e. Nicephorus B oian in tes) , Michaélis Ducae fratri 
„Conjiantino Porphyrogcnito , juveni, qui confanguinita- 
,,tis  praerogativa , naturale jus ad fupremam poteíialeui, 
„ve lu t  ad famiUarem haereditatem afferebat domo.”

o) ld. ibid. C. VI. p. 3. ,,His id jam tiiin pro Tcopo propo*
,,ritum , perdenduití omninoComnenum, quo deiiide uni- 

, , c o  praeíidio nudatus Porphyrogenitus Ducae fráter, 
i ,de naedio tolleretur.”

U  2



„a’ réá következett nehez nyavalya a’ fontos dolgok
énak folytatására alkalmatlanná nem tette, és azután 
„a’ keserű halál is el nem ragadta volna p).”

§ •  117*

Ducas Mihályi sáhámakAlartu Máriával nemzett 
egyetlen egy íia is Constantinus Porphyrogenitusnak 
hivattatott, és mingyárt meg kerefzteltése után meg 
is koronáztatott az imperialis koronával. így fzóll er
ről Z o n a u a s : „ Mihály Tsáfzar , úgymond, édes 
„attyának emlékezetére Constantinusnak nevezte Aid- 
„ria Alanával nemzett fiat Constantinust, a’ biroda
lo m  koronájával is meg koronázta ötef, és az Apu
s a i  fejedelemnek Robertnekleányát is el jegyzett# né- 
„kie q). — S c y l i t z e s  C u r o p a l a t a  is ekként e m -  
„lékezik erről a’ Constantinusról: Mihály Tsáfzár, 
„úgymond, a’ ki a’ Blachernumi palotába fzaladott, 
„meg fogattatván, Alana Mária Iskízúvnévál és Con
stantinus Porphyrogenitus fiával együtt a* Studiumi 
„klastromba vitetett r)P —  Ez a’ Constantinus nem-

p )  Id. ibid. C. VII. p. 4. „PerpetraíTct utique A le x iu s  Com-
, ,nenus, quod deftinaverat, niű gravis valetudo in Por- 
„phyrogcniti/m  ingruens , inepturn illum|prius reddidi/fet, 

\ „multiplici et laboriofo Principatus negotio gerendo; 
„poftea etiam rebus humanis acerba morte praecerptum 
„exemií^et.,* «

q) Annál. T .  II. p. 862. , ,M ich a él filium, ex M aria  A lá 
n n á ,  quam Auguftam appellarat, fufceptum , Conjtanti- 
„ num  ob Patris memóriám vocavit, et linperii infigni- 
„bus adornato, Longobardiae Ducis R oberti filiam de- 
„fpondit, cui adductae nőmén Helenae indidit."

r) Hiftor. Rom. T .  II. p. 862. „Capiunt, in q u it, M ichaelem
„Imperatorem , qui ad palatia in Blachernis fugerat, cum 
„Augufta M aria  ex Alanis , fuoque filio Conjiuntino  
„Porphyrogenito, et ad nioaafticam Yitain traducunt ad 
„Studii monafterinm.”



tsak édes attyának Ducas Mihálynak, hanem még 
Nicephorus Betaniatesnek és Comnenus Eleknek ural
kodások alatt is élt az ötét illető tsáfzári méltósággal 
és hatalommal. Z o n a r a s  azt írja rolla: „Alána Má- 
„ria tsáízarné, úgymond, Constantinus fiával égyütt, 
„kinek édes attya még tsetsemö korában koronát 
„tetetett fejére , a’ ki immár veres bárson papu
csokat viselt, ki ment a’ tsáfzári palotából, és a* 
„Manganiai klastromba vonta magát. —  Ott élt fia
t a l  együtt; minthogy mind kettőnek tsáfzári fzol- 
„gálat rendeltetett. Mivel az Ö fia még is viselte a* 
„Birodalom tzimerét, neve az Imperator neve után 
„kiáltatott, és nevét a’ Tsáfzár névé után irta a’ 
„tsáfzári arany petsétes parantsolatok alá. Továb- 
„ b a , azután nem sokára, réfz fzerént önként, réfz 
„fzerént a’ Tyrannustól (az az JSicephorus Botanies- 

való féltében, meg változtatván köntösét, 
„fekete fzerzetes Öltözetet vett magára. De még fia- 
„tól is el vétettek veres bársonból kéfzült papu
c s a i  s). —  Comnena Ânna ekképen emlékezik el 
„ felejthetetlen kedves első mátkájáról: Constantinus 
„ Porphyrogenitus Mária tsáfzárné fia, édes attyá- 
„nak Ducas Mihálynak tsáfzári hivatalától lett meg

i) Annál. Tóm. II. L. XVIII. n. 22. p. 296. „Imperatrix 
„Maria Alana cum filio Conjtantino , quetn Michueli Du- 
„cae in purpura pepererat, páterque infantulum adhue 
„ coronarat , purpureis utente calceis , Regia excedit, 
,,et in Manganici monaíierü palatia le confert. —  Ibi 
„cum filio agebat, imperatoriis niiniíteriis et illi et fibi 
„conftitutis. Nam jilius ejus injignia Regni adhue gere- 
„ h a t ,  et poji Imperatorem celebrabatur, et aureae bul- 
,,lat diplomatibus pojt illum fubferibebat. Ceterum , ali- 
„quanto poft, mutató veftitu, nigrum habitum monafti- 
„cum , partim ultro , partim a Tyranno ( h. e. Rota- 
„niate) coacta r u m l it .  Scd et filio * i u s  purpuréi ealeci 
„fiint ademti.”



i83
»,fofzt,atása után, önként levetette veres paputsait, 
„és feketéket vont lábaira. Félvén mindazonáltal Bo- 
„ toniatcs ettől a’ mind fzemelyére, mind nemze
té re  tézve igen jeles ifjútól, le vettette ugyan vele 
,,fekete paputsait, de tsak ugyan meg nem engedte, 
„hogy vereseket visellyen, hanem ezek helyett ve- 
„res virágos tarka fzjuüket, és annak ki nyilatkoz- 
„tatására, hogy ö a’ tsáfzári és magános élet ko- 
„zött közép sorsba helyheztetett ember lett legyen, 
„kettős fzinnel fzött paputsokat viseltetett vele. —  

* „Mária Tsáfzárné , Ducas János Caesarnak tanátSA
„után halgatván, meg nyerte Elek Tsáfzártól, hogy 
„sem nékie magának, sem fiának semmi bántodááa. 
„ne lenne, mellynek bizottságára veres tentával irt, 
„és aranyos petséttel meg erösittetett levelet is ka- 
,,pott. Sőt azt is meg nyerte, hogy az a’ biroda* 
,,lombeli hatalom vifzfza adattasson nekie , mellyel 
„az ö fia, édes attyának nralkodása alatt élt, és 
„igy, mind veres paputsokat és birodalombeli koro- 
„nát. viselhessen, mind hogy annakutánna, az ö neve is 
„Elek Tsáfzár nevével együtt kiáltasson t). —  Ugyan

t) Alexiad. Lib. III. p. 65. „Quoniam , ingűit , Máriáé 
„Auguítus filius , Conjtantinus Porphyrogenitus poft ab- 
„dicationem Patris fűi, Michaélis Ducae, ultro fe ille 
„quidem in ordinem redegerat, rubris cothurnis depo- 

. „nendis, vu'garibusque ac nigris fumendis. Verum fuc- 
„celfor Patris ejus Butaniates reveritus adolefcentem et 
„forma et genere confpicuum , nigra quidem calceamen- 
„ t a  exuere ipfum juíferat, non ufque eo tamen indul- 
,,gens, ut pláne rubra concederet, fed quae fpar/ijn dun- 
„taxat raris floículis haberent purpurae clavos, quaíi 
,,ad fortunae médiáé, inter privatam ac regiam indica- 
,,tionem , elaborata ex coloribuá utriusque textúra. Obti- 
„nuit ab Alcxio jam Imperatore Jlfoiria Augufia, idque 
„Jokannis Ducae Caefaris ufa confilio , caveri fibi et 
„íirmari rubris litteiis, figilloqtie aureo voluit, ut pra?*

r



„ez a’ tudós fejedelem afzfzony, igy fzól Constan- 
„tinus Porphyrogenitusról, Ducas Mihály Tsáfzárnuk 
„fiáról, maga életének le írásában : Kévés napokkal, 
„ á g y m o a d , világra lett jövetelein után királyi ko- 
, ,rónát tétettek fzüléim fejemre, és mivel már ekkor 
„a* Tsáfzár uralkodó társa a’ volt, kiről sokfzor 
„fzóllottunk, t. i. Constantinus, Ducas Mihály Tsá- 
„fzárnak fia, a’ ki már most veres tentával irta 
,,maga nevét a’ peísetes levelek alá, és a’ nevezetes 
„innepeken is meg koronáztatva követte a’ Tsáfzárt, 
,,sot a’ közönséges ki kiáltásokban is, mindenkor 

*,,ö utánna neveztetett: az is el végeztetett, hogy 
,,az illyetén közönséges kiáltásokban én rólam is, 
„mint meg koronáztatotról emlékezet lenne, és hogy 
,,a’ közönséges ki kiáltok ennekutánna együtt kiálta
n á k  Constantinust és Annát, ’s a’ t. u)

* S. 118.
%

Így lévén a’ dolog, hogy Ducas Mihály Tsáfzár- 
nak mind testvér öttse, mind tulajdon fia Porphy-

,»tér incolumitatem fuam füiique, ftatus etiam priítinus 
eidem redderetur, hoc ejt, participatio imperii, 

,,qualem habuerat patre regnante , atque adeo deinceps 
,,et rubris cothurnis , et corona auguftali.uteretur, et no- 
„mén ejus cum Alc.xii nomine proclamaretur.”

u) Ead. ibid, Lib. VI. p. 133. íeq. ,,Poít dies, inquit, ali- 
„quam multos (partus) corona me ac régió diademate 
„Parentes dignati fant, et quoniam Imperii conjbrtiurn 
titum obtinebat is, de  quo multis alias egimus, C o n- 
„ stanti nus  Michuelis Ducae olim Auguíti filius , i ta , 
„ u t  donationibus rubramento fabfariberet, et in pompis 
„folennibus, proxime AuguRum tiara infignis fequeretur, 
„poftremo in acclamationibus fecundo loco noonnaretut, 
„coníiitutum eíl, ut quoniam mei quoque jam coronata/; 
,,mentio iu acclamatione facienda erat, taliuui deinceps 
„clatnotum praecentores , Conjtantinurn et Annám ac- 
„clamurcnt etc.”



rogenitusok voltának, hogy mind ketten meg koro- 
náztattak a’ birodalombeli koronával, és mind ket
ten társai voltának az uralkodásban : nem fziikség 
elmeinket a’ miatt tovább fárafztanunk és egymás 
között vetélkednünk, mellyik Constantinus képét ’s 
nevét visellye fzent koronánk. Magok a’ környülál- 
lások meg mutattyák a z t , hogy egyiknek vala
melyiknek a’ kettő közül. Réfzemröl úgy véleke
dem, hogy testvér öttsé vagyon arra ki ábrázolva, 
mivel, a’ miképen alább látni fogjuk, koronánk ké- 
fzitetésekor még semmi magzattyai nem voltának Du- 
cas Mihálynak. —  Abban is bizonyosak lehetünk, 
hogy ezt a’ koronát nem Constantinus Porphyroge- 
nitus, nem is Geobicz Török király, hanem Ducas 
Mihály kéfzitette, mivel ö volt az Imperator, ö 
nekie volt, mint első uralkodó fejedelemnek arra 
hatalma , hogy másoknak koronákat ajándékoz
hasson , és hogy az ö vele égyiitt uralkodó társá
nak képéf és nevét arra mettzette , abban az ö 
előtte élt és uralkodott görög Tsáfzároknak fzoka- 
sát követte, e’ mellett testvér öttséhez való jó indu- 
lattyát is ki akarta az által nyilatkoztatni.

§• 119-

III.Mennyünk már mosta’ harmadik kérdésre, és ha
tározzuk meg azt is , kinek küldötte avagy ajándékozta 
legyen Ducas Mihály Görög Tsáfzár ezt a’ koronát ? 
Minden kétség kivül annak, a’ kinek nevét és képét 
árra ki mettzette, e’ pedig Geobitz Török király 
volt, a’ ki ekként adattatik elő a’ görög nyelvben, 
G e o b i t z , D e s p o t e s  P i s t o s , K r a l e s  T u r k i a s . 
Valameddig meg nem határozzuk, kiket nevezte
ttek legyen a’ Görögök a’ IX. X. és XI. fzázadokban 
Törököknek, és hói volt ezeknek lakások; addig azt 
sem lehet meg tudnunk, ki lett légyen ez d? Ducas Mi
hály Görög Tsáfzárnak idejében élt Törökök királya



Geobitz. Minekutánna a’ Scythiai Magyarok 744. elz- 
tendöben fziiletések földét az éfzaki Ásiát oda hagy
ták volna, elsőben is a’ Boristhenes és Tanais folyó
vizek közölt fekvő Lebedia tarlományban telepette- 
nek le. Itten mindazonáltal a’ Chazarusok és Patzi- 
nakitak miatt nem nyughatván , kétfelé váltanak , és 
egy réfze Persiába ’s Turkomanniába költözött, és 
egy hatalmas népet, u. m. az Osmanokat nemzette; a’ 
más réfze pedig Moldvának, Havasalföldének inneksö 
réfzében , ’s Erdélyben telepedett le , és minthogy ha
dakozó emberek voltának, nemtsak az ottan lakókát, 
hanem még a’ fzomfzéd tartományokat is hatalmok 
alá vétették, és nem sokára az egefz Pruth, Ölt, Du
na és Tifza folyóvizek között fekvő tartományt el 
foglalták x). — Minthogy pedig ősi fzohások íze- 
rént, égyik helyből a’ másikba vándorlottanak, sá
torok és föld alatt ásott házakban laktanak, va- 
öáfzatból és zsákmányból éltének: valamint ama
zokat, úgy ezeket is Törököknek, az az, durva 
terméfzetü és tsavargó embereknek nevezték a’ Gö
rögök y). —  Itten t. i. Erdélyben ’s annak fzomfcéd- 
ságában laktanak tehát hajdani őseink, egéfzlen a* 
tizedik fzázadig, onnan jöttének által Pannóniába.
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a’) Conjiantinus Porphyr. Libr. de Adminiítrando Iinperio 
C. X X X V I I I .  , Turcorum, in ifu it, gens olim propeCha- 
, ,zariam habitabat,  in loco , cui cognomen Lebedias a 
, ,primo ipfórum Boebedo. —  Bello auten* inter Turcas 
,,et Paczinacitas, tűm temporis Cancur cognominatos , 
3,exorto, Turcarum exercitus devictus fűit , atque in 
,,partes duas fűit divifus , et earum una quidem orien- 
,,tem verfus partém Períidis incoluit —  —  altéra verő 
,,pars occidentem verfus fedes pofuit cum Boebedo fuo , 
„ a c  l lu c e  Lebedia in locis A telcu fu  (h. c. Olt köze 
,,nuncupatis.”

y )  Vid. Osmanographia P. 1, §. 2.
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Árpád vezersége alatt zj, de nem mindnyájan, sokan 
maradtának még ottan, és egéfzlen fz. István király 
idejéig, mindenkoron különös fejedelemség alatt vol
tának. Ezek az ottan maradott Scythiai magyarok 
nyughatatlankod tattá k a’ Görög birodalmat, ezek
nek segítsége által győzte meg Lco Philosophus 
Imperator a’ Bulgarusokat j ) .  Ezeknek az ott mara
dott magyaroknak fejedelmei voltának Dursak, Bu
gát, Tuhutum,  Horka,  Gyula fz. Istvánnak an nyáról 
való Öreg attya , Horka, és az ifjabb Gyula, a* ki 
alatt 1001. efztendöben Erdély Magyar Orízággal 
egyesitetett. —  Ezek az ottan maradott Magyarok 
lettenek Constantinus Porphyrogenitus nevezetes Gö
rög Tsáfzár alatt kerefztényekké. —  Ezeknek feje

z) C o n s t a n t i n u s  P o r p h y r . I. cit. et C. cit. „ P o f i  aliquot, 
, , inquit, annps, Turcas invadentes Paczinacitae , eos 
„cum Principe Árpádé perfecuti funt. Turcae itaque pro- 
„fligati fugientes , et terram ad fedes collocandas quae- 
„ r e n t e s ,  magnam Moraviam (h. e. Hungáriám) in- 
„greífi ,  incolas ejus expulerunt, ibique íedes fuas po- 
,, fuerunt, tenentque in hodiernum ufque diem.”  

j) Vid. G e o r g i i  M o n a c h i  Vitás recentiorum Imperato- 
rum in genere, et in Jpecie Imperium Leonis Bajilii Jilii
n. 12. in Corpor. Hiji. Byzant. T. XVI. „Imperator, 
yyinquit, ira percitus, Nicetam, cui cognomen Scleri 
„cum  triremibus in Danubium ínifit, Turcorum a uxilia ,  
„muneribus datis corrogaturum , et ut bellum adverfus 
„Simeonom (h. e. Bulgarorum Principem) moverent. 
„Profectus verő i l le , communicatoque cum ipforum ca- 
„pitibus Árpádé et Burjáné confilio, pactisqie  iis Si- 
Jmeonem fe bello inceífuros, ac datis obfidibus ad Im- 
„peratorem reverfus eít.”  —  Conf. C e d r k n  i Compend. 
Hiítor. Byzant. T .  V III .  p, 467. It. Incert. Continuat. 
Im perii Leonis Philofophi Irnperatoris, a Conjiantino 
Porphyr. confcript. In  Corp. Hiítor. Byzant. T .  X V I .  
p. 164. etc.



delmei kéregettek a’ Görög Tsáízároktól magoknak 
koronákat, de nern nyertek, mind addig rnig ofztan 
Gyula fz. Istvánnak öreg attya , a’ kerefztény val
lást bé vévén egy királyi koronával és Krales ne
vezettel meg tilzteltetett volna Constantinus Porphy- 
rogenit'us által. — Következésképen nern a’ Pan
nóniái , hanem az Erdélyi Magyarókat nevezték 
a’ Görögök Törököknek , fejedelmeiket pedig Török 
királyoknak v).

%. 120,

A’ régi görög írásokból ki nyomozván azt, kiket 
neveztenek légyen a’ Görögök a’ IX. X. és XI. ízá- 
zadokban Törököknek ; visgállyuk meg továbbá 
azt is, ki volt Ducas Mihály Tsáí’zárnak idejében a’ 
Krales Túr kiás, az az, a’ Törökök királya? Eellyebb 
immár említettük, hogy Árpádnak Pannóniába való 
által jövetele után, az Erdélyben ’s fzomí'zéd tarto
mányokban maradott Törököknek avagy Magya
roknak, a’ XI. (zázadnak kezdetéig, mindenkor kü
lönös fejedelmek volt. Ekkor fofztotta meg fz. Ist
ván király az ifjább Gyulát ősi birodalmától, ekkor 
kaptsolta Turkiát, az az, Erdélyt Magyar Orfzág 
hoz, és ez időtől fogva égy törvénye, ’s egy forma 
nemesi fzabattsága volt e’ két hazának. —  I. Án- 
drás Magyar király, egynéhány efztendőkig férfi 
magzatok nélkül fzükölködvén, hogy ősi birodal
ma idegenre ne fzállyon , testvér öttsét Bélát haza 
hívta Lengyel Orfzágból , olly fel tétellel , hogy 
ötét halála után , minden tartományainak örökösé-
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v) K r a l ü s  Bulgáriái f zó ,  és nem királyt, hanem tsak Re-* 
guhist ,  avagy k irálykát,  az a z ,  kitsiny hatalmú és más 
hatalmasabb Fejedelemség oltalma alatt élő királyt je
lent. Vid . J o h . M e u r s u  Gloílarium Giae^o-baibarum 
p. 285. Edit. Lugilujr.

V
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ve tegye. Addig is pedig, atyafiui jó indulattyának 
kijelentésére, Orfzágának harmad réfzét, neveze
tesen azt, mellyet íz. István Gyulától el vett, és a* 
mellyet a’ régi Görög írók Turkiának, lakosait pedig 
égy átallyában Törököknek nevezték, tellyes hata
lommal által adta nekie a) , minden dolgaiban tanatsá- 
val, ’s segítségével élt, semmit is hire nélkül nem mi- 
velt, és minden királyi parantsolatoknak, ’s függő 
petsétes leveleknek (diplomáknak) aláíratta nevétb). 
Ezt a’ tartományt annakutánna I. Bála király, idősb 
fiának Geyzának adta által, ö utánna pedig testvér 
öttse fz. Láfzló uralkodott ottan, a’ kik, mivel ki
rályi ágyból fzármazott füghetetlen fejedelmek vol
tának , a’ honnyai íróktól Ifjabb királyoknak, a’ 
izornfzéd Görögöktől pedig, a’ régi mód fzerént, 
Turkias Kraleseknck neveztettenek.

§. 121.

Bála király rövid uralkodása után Salamon Au-

*) Vid. C o n s t a n t i n . P o r p y r o g . de Adminiftrando Iinpe- 
rie C. X L .  „ A  Paczinacitis, í n f ű i t ,  pulii T u r c a e , et 
,,profugientes , fedes íuas pofuerunt i l l i c , ubi nuac ha
d i t a n t .  In hoc autem loco antiqua quaedam monu- 
, , menta fuperfunt, inter quae Pons Trajani Imperato- 
, , r i s ,  ad initia T ü r c i a e , et Belgrada, quae trium die- 
,,rum itinere ab ipfo ponté diítat, ubi turris élt Sancti 
, ,ac  Magni C n n jia n tin i  Im peratoris, et rurfus ad cur- 
„ íu m  fluminis exitat S ir m iu m , quod Belgrada abeft due- 
,,ruin dierum itinere, inde Magna Moravia (h . e. Huri- 
,,garia) baptismo carens, quam Turcae devaítarunt, 
,,cuiusque princeps olim Sjihendoplucus. Atqqe haec 
„quidem juxta Iftrurn fiúmén monumenta funt, et co- 

• „gnomen. Ulteriora v e rő ,  quae omniaTurcis habitantur, 
,,cognomina nunc habent a fluminibus transcurrentibus. 
»,Eorum primum T im cfs  eft; alterum Tutes , tertium 
„J llo r e fe s , quartum C r ifu s , quintum Titza  ete.

b) Jo h . T h u r o c z . Chronie. P. II. C . X L II.



drás fia nyerte el a’ magyar koronát. Törvényesen 
is jussa volt ö nekieahoz, mivel még gyermek ko
rában magyar királyságra koronáztatott. Geyza 
Bélának idősb fia, Salamon uralkodása álattis meg 
maradott előbbi méltóságában, az Erdélyi fejede
lemségben, mellyet még édes attyátől nyert volt. Övé 
volt annak minden jövedelme, ö volt abban, a* 
polgári törvényeknek , nemesi fzabadtságnak , és 
honnyai fzokásoknak fö gondviselője. Ö volt az 
abból ki állitatott hadi seregeknek kormányozó vé- 
zére. Tellyes hatalommal biró fejedelem vóit ö 
ottán, senkinek sem tartozott bé ment jövedelmei
ről fzámolni, és nem valósággal, hanem tsak név
vel kiilömbözött a’ magyarok királyától. Melly fel
séges hivatallyát olly ditséretesen viselte ,̂ hogy nem- 
tsak hazafiai, hanem még a’ fzomfzéd nemzetek 
is, nevezetesen a’ Görögök, egéfzlen réá függefztet- 
ték fzemeiket, és különös reménységgel voltának fe
löle. Abban az időben Ducas Mihály uralkodott a* 
napkeleti Római Birodalomban, a’ ki halván Gey- 
zának jeles viselt tselekedeteinek és virtusainak hírét, 
vele fzoros barattságot ízerzett, és annak állandó
ságára, egy Görög Orí'zági fejedelemnek Theodulus 
Synadenusnak\zéiUyáX adta néki második feleségül c). 
És igy, valamiképen bizonyos dolog a z , hogy Du
cas Mihály és Constantinus Porphyr. Görög Tsá-
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e) Vid. Diploma Fundationis Abbatiae Tihanieníis ap. Jós, 
K o  l l e r  in Hiíior. Epifc. Quinque - Ecclef. T . I. p. 146. 
A nno Salutiferae Incarnationis M L  V . fe lic ite r  regnan- 
te  praefato victorinfffim o Principe anno regni f ű i  JJC, 
e t cum  nobilijfimo D u ce Béla . —  It. Claulula Diplo* 
malis a. M L V I I ,  quo Radonis Palatini fundatio confir* 
matur. E g o ,  inquit, Andreas Rear et frá ter  rneus D u x  
A dalbertus  (h. e. Béla.) dilectus. V id . J o s e f h . Ü o l l k k  

1. e. p . 148.



fzároknak égyütt uralkodásokkor Geyza volt z? Kra
lé s Túr kiás, az az, fzokásunk fzerént fzólváu , az 
Erdélyi fejedelem; úgy igaz az is , hogy a’ Geo- 
bitzon ötét kell érteni, ’s őneki ajándékoztatott ez 
a’ Ducas Mihály, Constantinus Porphyr. és Gcobitz 
neveiket viselő korona.

$• 122.

Mindezekből világos , hogy a’ Görögök nemtsak 
a ’ TX és X. hanem a’ Xí. fzázadban is Törökök 
királlyának nevezték a’ az Erdélyi fejedelmeket. C e d - 

kenus is ezt bizony ittya, a’ ki a' többek között igy 
fzóll: Morubó és Belgrád Pannóniának két erős vá
rai , u Duna vize'n tál a' Török királynak fzomfzédsá- 
gában jeküjxfiek d). —  Morábó a’ régi Geográfusok 
fzerént*, a’ mostani Szemendria, melly utóbbi ne
vezetét a’ későbbi időkben kapta egy Szemendef 
nevű híres Török nagy vezértől. Belgrádbt, avagy 
Nandorfejérvárát, a’ mint alább látni fogjuk, Sala
mon magyar király vétte el fegyver által a* 
Görögöktől, és kaptsolta Pannoniához. Ezt a’ tar
tományt világosan meg külömbözteti a’ nevezett 
görög Író a’ Törökök királyának tartományától. 
Es igy, más királya volt Pannóniának, másTurkiá- 
nak, az az, Erdélynek és a’ Temesi Bánátnak, 
mellynek hatarai mellett fekízik Belgrád és Morabo, 
avagy Szemendria. Pannónia királyainak ,Rex Un- 
griorum; Erdély fejedelmeinek pedig Krales Turkias 
nevet adtanak a’ Görög írók e). —  A’ ki ezeknek hi
telt nem ári, kétségben hozzá a’ régi Kistoricusok'

d) In Cornpendio Hiítor. T .  II. p. 745- M orabo, inquit , 
et Belgrádi, funt caftelia Pannóniáé , trans lítrurn 
( h. e. Danubium) ű t a ,  vicina R eg i Turciae.

e) Vid. J o h . C i n n a h i  Grammatici Építőmé Lib. I, n, IV .
p. 4. Id. ibid. N. V. p. 5. el 47.
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hitelességét. Azt sem lehet gondolni , hogy a ’ T ö 
rökökön a’ mostani Osmanok értettesenek, mivel 
még akkor semmi Ilire nem volt ezeknek Európá
ban , azután sokára, tudniillik, a’ i4dik í'zázadban 
jöttek ok Asiából által, akkor foglalták el Romá
niának egy darab réfzét Drinapollyal egyetemben 
a ’ kerelzté nyéknek vigyázatlansága miatt.

§• 123.

Ducas Mihály Görög Tsáfzárnak uralkodása alatt 
tehát Gcobitz volt az Erdélyi török Magyaroknak 
királya, kinek neve ekként adatik elő. Geobitz, De- 
Jpotes Pistos, Krales Turkias. —  Hogy Geobitzon 
nem más, hanem Geyza, I. Béla királynak fia értettes
sen , mind e’ két fzónakhasonlatossága, analogiaja, 
mind az időnek tzikkelye, elegendőkéin bizonyit- 
tyák, Hihetöképen a* Lengyelek adták Geyzúnak 
ezt a’ nevet, a’ kik között öfzületett, és neveltetett, 
a' kik testvér öttsének nevét is el fordították, és LatZ' 
kó hellyett Lottsónak nevezték f). —  Az is nem 
lehetetlen dolog mindazonáltal, hogy az akkori 
Magyaroknak fzokása fzerént, több nevei is voltá
nak Gey záriak. Sz. István édes atytyát G e y z á t , hol 
Deiuxnak, hói Geitznak, hói Geischának, hói Gey- 
zónak nevezték a’ napnyugoti írók, önnön magát 
fz. Is t v á n t  pedig Waiknak g). G y u l á t  Procujnak, 
S á m u el t  Óvónak, XJbánnak, Obdónak és yíbdónak 
kerefztelték némellyek h). —  I. B é l a  hol Adalbert- 
nek , hol Benynnek neveztetett /). —  Ennek idősb 
fiát G eyzát  némelylyek Jodmnak, masok Jojadem*

f )  V id . J o s e p h i  R o l l e r  Hiftoria Epifcopatus Quinque-Ec- 
cleíienf. T . I. p. 149.

g )  D i t h i w a r u s  EpiTcop. Merfeburg. Annál. Lib. IV.
h) J o s e p h . R o l l e r  1, cit. et Joh. Archidiac. de G vaR o sr.
i) Vid. Topra §, 101, nőt. n.



nek, ismét mások Goutsonak hívták k). —  Ha te
hát, ennyi egymástól külömbözö nevekkel illették 
a’ napnyugoti írók az említett magyar fejedelme
ket; nem tsuda, hogy a’ Görögök hói Geobitznaky 
hói Gtittzának nevezték G e y z Á t  l). Kétség kívül 
Geobitz név alatt volt ö, Ducas Mihály Görög Tsá- 
fzár előtt ismeretes, és ugyan azon nevét mettzette, 
fzent koronánknak karikajára is. —  Ezt a’ Gcobitzt 
Kralesnek, az az királykának hívja az említett lm- % 
perator, mivel az Erdélyi fejedelmek, mind tekin
tetekre, mind hatalmokra nézve kissebbek voltának 
más Európai hatalmas fejedelmeknél, hasonlók vol
tak a’ Bulgáriái, Szerviai és Daímátziai királyok
hoz, a’ kik hasonloképen Kraleseknek neveztettek 
a’ Görögöktől. A’ Pistos Defpotes, az a z , hiv ár 
nevezet pedig, mellyet Ducas Mihály Tsál'zár Gey- 
záruik adott, azt foglalta magában, hogy ö a Gö
rög Birodalomnak jó fzomfzédja, hűséges baráttya, 
és frigyese vo lt, mellyet valósággal is meg bizonyí
tott annak idejében.

§. 124.

IV. Visgállyuk még topábba azt is, mikor, és 
miért ajándékozta Ducas Mihály Tsájzár ezt a’ ko
ronát Geyzáinak? Minthogy tellyességgel halgatnak 
a’ Görög és Magyar Historicusok e’ történetről; 
ahoz képest sokféle értelemben vágynak arról a’ 
Tudósok. —  Némellyek úgy gondolkodnak, hogy 
mínekutánna Ducas Mihály Tsáfzár méltóságából 
le vettetett , klastromba záratott, de kévés idővel 
az után Érsekségre emeltetett volna, Kozmás Kon- 
stantzinápolyi Pátriárka által, onnan el fzökött, és * l)

192 " ■

k ) L ambe rt us  Schafnaburg. ad a. 1061. et 1063.
l) J ó n .  C i n n a m i  Epitome Rer .  Geftar. etc. p. 4 7 .
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az Apuliai fejedelemhez Guiscdrd Roberthez mén- 
vén , ennek segítsége által kívánta volna magát 
előbbi méltóságába vifzfza helyheztettetni. A’ mint 
mondgyák, Rómába is el ment VII. Gergely Pápa 
látogatására, és arra kötelezte magát, hogy, ha ö 
tsáí'zári méltóságát vifzfza fzerzi nékie, tehát ö há
za népével égy etemben a’ Római fzent hitre tér, 
és idővel egéfz birodalmával bé fogja azt vétetni. 
Meliynek bizonyságára azon koronát, mellyet Geyzá- 
nak kéfzitetett ugyan, de a’ támadott zenebonák miatt 
nékie el nem küldhette, Gergely Pápának által adta, 
e’ pedig fz. Ldfzló magyar királynak ajándékozta. 
Ezen vélekedéseket Baronius Kárdinál égyházi Kró
nikájából, és VII. Gergely Pápának , Kalabriai, és 
Apuliai Püspökökhöz Írott leveleiből vett tanúbizony
ságokkal támogattyák. Ez a’ papi fejedelem hal
ván Ducas Mihálynak Guiscard Roberthez való ér
kezését, nagyon intette a’ Kalábriai és Apuliai Püs
pököket, hogy nékie mindenekben tettzeni, és se
gítségére lenni igyekeznének, meg gondolván azt, 
melly nagy ditsöségére és haíznára lenne a’ Ró
mai udvarnak, hogyha a’ fzámkivettetett fejedelem 
előbbi méltóságába vifzfza helyheztettetvén, egéfz 
birodalmával égyetemben fz. Péter hűségére által 
menne m).

§• 125 ‘

Meg engedjük ugyan mi is , hogy egy valaki a’ 
fzámkivettetett Ducas Mihály képében Guiscard Ró> 
bcrtne'l volt, és vele együtt el is ment a ’ Görögök 
ellen indíttatott hadba. Azt sem tagadjuk, h o g y  

Gergely Pápa, a’ Kalabriai és Apuliai Püspökök
höz küldött leveleiben róla emlékezetet ne tett vol
na. Ellenben, egy átalylyában tagadjuk, hogy ez

ni) Annál. Ecclef. ad a. io8«.
N
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a’ ‘Guiscard Róberthez ment Mihály, Ducas Mihály 
volt Görög Tsáfzár lett volna; mivel:

*) Semmiféle görög Írásokból meg nem lehet azt 
mutatni, hogy Ducas Mihály, Efesusi Érsek
ségre lett emeltetése után, onnan el fzökött, 
és vifzfza akarta volna magát előbbi méltósá
gába tétettetni. Világosan azt mondja róba Ce- 
drcnus, hogy ö fziintelen a’ Mánuel klastromá- 
ban lakott, és holta napjáig faragtsálással töl
tötte idejét n). —

jS) Comnena slrina, terméfzeti valóságában le Írja 
ezt a’ történetet, és illyeténképen befzélli elÖ, 
hogy minekutánna Nicephorus Botaniales Ducas 
Mihályt méltóságától meg foíztotta, és Guis~ 
card Róbert Constantinus Porphyrogenitusnak el 
jegyeztetett, és vele együtt Konstantzinápoly- 
ban neveltetett léányát attyának viizíza kül
dötte volna; fzégyenelvén házán történt gyalá
zatot , de egyízersmind telhetetlen indulatait 
a’ Görög korona el nyerése által akarván meg 
tsendesiteni, el tökellette azt magában, hogy 
Botaniates ellen hadat indítson. Felesége Gaita, 
tauátsosai , és Orfzágának nagygyai ízüntelen 
tsendesitették fel háborodott indulatait ,’s igye
kezetének ellene állottak. Ö pedÍ2 álhatatos lévén 
feltételében, alattomban egynéhány hiv embe
reket küldött Krotonába olly véggel, hogy ha 
ottan valameliy tsalárd görög papra akadná
nak , jelentsék *nekie akarattyát, vegyék reá 
nagy jutalom igiret által, hogy magát Ducas 
Mihály Tsáfzárnak lenni léttesse, ’s ötét le
vélé által kérje, hogy előbbi méltóságának vifz- 
fza ízezesében segitené. A 1 mint rendelte, úgy

n) Hiílor, Rom. T .  II. p. 8^4. Edit. Parif,



is történt a’ dolog. Hiv emberei Krotonába ér
kezvén, egy fzemre főre tekintetes, és magát 
mind befzédei, mind külső viselése által felet
tébb tettetni tudó görög barátra akattak, a’ ki 
örömest magára öltözvén Ducas Mihály állortzá- 
ját, néki, t. i. Guiscnrd Robertnek levelet kül
dött , mellyben JSicephorus Bótaniates ellen tőle 
segítséget kért ’s a’ t. —  jVlelly levelnek olva
sása után, sem felesége, sem tanátsosai többé 
vele nem ellenkeztek, hanem mindnyájan meg 
égyeztenek abban, hogy segítségére menne a* 
fzamkivettetett Ducas Mihály Tsáfzárnak o).

$• 126.

Tellyes reménységgel lévén Róbert a’ felöl, hogy 
ö nem sokára Görög Tsáfzár leízen, Salernumba vi
tette az állortzás Ducast, és veres bárson köntösbe 
felöltöztetvén , ’s fejére koronát tétetvén, nagy pom
pa között mutogatta Kalabriának és Apukának vá
rosain. — Gergely Pápa által nem látván Róbert 
fortélyát, maga is meg tifztelte az állo»tzás Ducást ✓  
hozzája küldött követtyei által, és azt igirte nékie, 
hogy mindenekben ségitségére lefzen, tsak hogy idő
vel telyJyesittse tett igiretét. így lévén a’ dolog , nein 
volt tsuda, hogy ez a’ gonofz görög barát Rómá
ban is valóságos Ducas Mihálynak lenni tartatott, 
hogy Gergely Pápa is követeket küldött ö hozzá, 
mivel úgy tudta Róbert maga dolgait intézni, hogy 
nemhogy az idegenek és távoly lakók, de még 
azok az ö udvari tselédjei is , a’ kik leánykának 
Konstantzinapolyba lett vitetésekor Ducas Mihály 
Tsáfzárt fzemtöl ízembe láttak , éfzre nem vehették 
uroknak fortélyosságát. Azokat pedig, a’ kik Izeme-

^  A U .v  iád : Lib. I. p. 26. in Corpor. Hiflor. Byzantin. T . XI.
N u
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sebbek lévén, tudták gonofzságát, igiretei, ’s ada
kozásai által meg némitotta. Önnön magok az Apu- 
liai és Kalabriai Tudósok is vallást t.efznek Róbert 
gonoíz fortélyairól, u. m. xipuliai Wilhelm p), és 
Ganfredus Malaterra Róbert testvérének Rogertus
nak belső baráttya q). —  Végezetre abból is ki 
tettzik az Apuliai fejedelemnek gonofz fortélya, hogy

p )  In Hiítoria Expedit ionis Roberti Guiscardi Apuliae Du- 
cis contra Graecos fusceptae Lib. IV. p. 83. 84.. —  — 

—  —  —  Mentitus feMichaélem
Venerat a Danais quidarn feductor ad illum 
lmmerito raptum Jus Imperiale repofcens,
Se profugum lachrymans, lachrymantem dux et honefls 
Sufcipit et tractat , plerique favore benignum 
Exhibet obfequium. Populus quoque credulus ornnis 
AÍFurgebat, ei flexa cervice falutans.
Hunc adhibens focium íibi D u x ,  ut juftior eflet 
Cawfa viae , fecum , dum transfretat,  ipfe reducit.

<f) Lib. III .  C. X III .  p. 56. , ,F ö d é m ,  in g ű it, an n o ,  ( h. e. 
, , jo87-) Graecus quidam fub nomine M ichaélis  Impera- 
,, toris Conitantinopolitani, ad Ducem , in Ápuliam ve- 
„nit auxilium expetens , ad p a la t ium , a q u o , ut di- 
, ,ceb a t ,  fraude fuorum, in die Sancto Parafceve deje- 
,,ctus fuerat, monachusque violenter fieri •compulfus, hoc 
„folo crimine objecto , quod filiam Ducis filio fuo nu- 
„ptu i acceperat. — E t hoc cjuidem totum  e x  indujiria  
„ D u x  fa ciebcit, quandoquidem animum , eum in pala- 
,, tio reftituendi haberet. Audierat nempe generum fuum 
„ ( h .  e. Conftantinuin Porphyrogenitum, Michaélis Du- 
„ c a e  Imperatoris íilium) eunuchizatum, unde fpe fus- 
, ,cipiendae de filia p rolis ,  cui palatium jure haereditali 
, ,com pete re t , amiffa, ad hoc, inter fe nitens tutius age- 
, . b a t , ut fub nomine Michaélis, quibusdam íibi fa%ren- 
, , t ib u s , Graecis facilius debellatis, cum ad palatium 
,,ufque perventum fó ré t ,  vi coronam cum fceptro , et 
, ,imperialibus ornamentis pervadens ipíe Imperator fie- 
,,ret etc.”

/
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m i d ő n  i o 8 2 d ik  e f z t e n d ö b e n  Gyrrachiumot m e g  f z á l -  

v á n ,  a r r a  in tette  v o l n a  a z  o s t r o m  a l a t t  a ’  G ö r ö g  

ő r i z ő  v i t é z e k e t ,  h o g y  a ’ f z á m k i v e t t e t e t t  Ducas Mi
hálynak h ó d o l n á n a k  m e g ,  ’ s n y i t n a k  f e l  a ’  k a p u 

k a t ,  i l ly e t é n k é p e n  f e l e l t e k  a ’ m e g  f z á l l o t t a k :  Igenis 
ú g y m o n d  , tsak mutasd meg ne'küak Mihály Tsá- 

Jzárt, kit fzeme'Ly fzere'nt ismerünk, mihelyt látni 
fogjuk, mingyárt be' botsáttyuk ötét ’ s a ’ t .  M e l l y -  

n e k  h a l l á s á r a ,  Róbert t s á f z á r i  k ö n t ö s ö k b e  ö l t ö z t e t 

v é n  a z  á l l o r t z á s  Mihályt, m u s i k a  f z ó  a l a t t  k is ir-  

t e t t e  D y r r a c h y i u m  f a l a i  a l á ,  és  ú g y  m u t o g a t t a  ö t é t  

a z  ő r i z ő  k a t o n á k n a k .  K i n e k  i 'z e m le lé s é n  m e g  b o f z -  

f z o n k o d v á n  a m a z o k ,  m i n d  m a g á t  Róbertét, m in d  

a’ g ö r ö g  b a r á t b ó l  t s i n á l t  Mihályt f z i d a l m a z t á k , és 

g y a l á z a t o s  f z ó k k a l  i l l e t t é k  r). —

§• 127.

Mások úgy vélekednek, hogy Zvonimirus Deme
ter Dalmátziai királynak ajándékozta volna Ducas 
Mihály Tsáfzár ezt a’ koronát, következésképen, 
minekutánna amaz meg hóit, és végső akarattya, 
avagy testamentuma fzerént , fz. Láfzló magyar 
királyt tette volna Dalmátziai és Horvát orfzági 
tartományainak örökösévé, nékie hagyta mostani 
koronánkat is. Valamiképen bizonyos dolog az, hogy 
a ’ Dalmátziai királyok egéfzlen a’ Xldik ízázadnak 
utolsó fertállyáig, mindenkoron a’ napkeleti Római 
Birodalom oltalma alatt voltának: úgy bizonyos 
az is , hogy ök nem más, hanem a’ Görög Tsál’zá- 
rók által fzoktak meg koronáztatni. Mivelhogy pe
dig Zvonimirus Demeter, fz. Láfzló királynak logo
ra , vallását meg változtatván VII. Gergely Pápa 
oltalma alá ajánlotta magát , méltatlannak lenni

r) A lcr in d . Lib. IV. p. 83. 84.
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itiltetett a’ Konstantzinápolyban kéfzittetett, és a 
Pátriárka által fel is ízenteltetett koronára. —  To
vábbá engedjük meg, hogy Ducas Mihály Tsáízár 
küldötte ezt a’ koronát a’ fellyebb emlitett Dalmá- 
tziaí királynak, hát ugyan mi oka lehetett nekie, 
hoey tiem a’ Zvonimirus Demeter, hanem Geobitz 
képét és nevét metzette arra? mi okon nevezhette 
ötét Turkias Kralesnek, az az, Török királynak, 
holott semmi ízázadbeli írók nem nevezték Dal- 
mátzia és Horvát Orízág lakosait Törököknek, ha
nem Chrobatusoknak? Innen k; tett zik, hogy ez az 
értelem helytelen, és egy átftllyában ki pem ál* 
hattya a’ próba tüzet,

5- 128.

Valamelly nehéz a’ nap világához fzokott ízemü 
embernek a’ setétben botorkázni: épen olly nehéz 
a’ Tudósnak, a’ kérdésben forgó történeteknek va
lóságát meg határozni, hogyha azoknak igen ho
mályos nyomai találtatnak a’ régi Írásokban. JVlár 
illyenkor tsak úgy keli néki tapogatózni világos 
tanúk nélkül, minta’ vak embernek vezérlő nélkül. 
Hasonló környülállások között vagyunk az élÖttünk 
lévő kérdésnek meg fejtésében. A ’ régi Görög írok 
égy átalylyában halgatnak Ducas Mihály Tsáízár 
életéröl, ’s viselt dolgairól; honnyai Historicusaink 
pedig tsak múlolag emlékeznek e’ történetről. Ügy 
véljük, hogy, ha a’ mostoha idő, Hazánk’ hajdani 
fzomorú változásai, és a’ molly meg nem eméíztet- 
ték volna sok régi Írott leveleinket, könnyebben meg 
felelhetnénk e’ homályos kérdésre. Most pedig épen 
olly állapatban vagyunk , mint valamelly kietlen 
erdőben tévelygő idegen, a’ ki mind addig fut fárad, 
mig egy ösvénykére akadván, ha mind nehezen is . 
$e tsak ugyan el érkezik a’ kívánt helyre.
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§• 129-‘
Azt olvassuk Thuróczi János krónikájában, hogy 

Salamon király uralkodása alatt, gyakorta által köl
tözvén a’ dunán a’ Bissenusok, Szirmiumot fel pré- 
dáltak , és sok ezer lakosokat hortanak örökös rab
ságra. Egynéhány Ízben elégtételt kívánt a’ király 
Ducas Mihály Tsáfzártól, de nem nyert. Melly dol
gon ö meg bofzfzonkodván hadi sereggel ment a’ Bis
senusok ellen , és hogy meg bofzízúlhassa a’ Görög 
fejedelem hidegségét és vigyázatlanságát, lég elsőben 
is Nandorféjérvárnak ostromához fogott, a’ melly lég 
nagyobb féízke volt a’ zsákmányra járó ellenségnek. 
Goyza Hertzeg is jelen volt ottan, mint Salamon 
király frigyese ’s fö hadi vezérje. Halván a’ Görög 
Tsáfzár a’ Magyarok igyekezetét, segitö seregeket 
küldött JSicetás fö kormányozása alatt a’ Bissenu- 
soknak, a’ kik olly keményen viselték magokat a’ 
várnak őrizetében, hogy két egéfz holnapig semmire 
sem mehettek az ostromlók. Akkor is egy fogoly 
magyar leány végezte el a ’ két fél között támadott 
pert, a’ ki látván a’ bástyákon üttetett nagy nyílá
sokat, tüzet gerjefztett a’ várasban , mellynek oltá
sára futván az őriző Görög és Bulgarus katonák
nak nagyobb réfze, Geyza Hertzeg vitézeivel együtt 
bé ment a’ kőfalaknak nyílásain, és az őrizetnek 
egy jó réfzét le vagdalván, a’ várost el foglalta, 
és a’ felső várba való futásra kénfzeritette JSicetástt 
Kinek sem tábori elesége, sem védelmező fzerfzá- 
mai nem lévén, követeket küldött Geyzához, és 
árra kötelezte magát , hogy ha ö (zabádon bo- 
tsatándja ötét és katonáit, kéfz lefzen a’ várat, 
minden abban találtatandó kintsel együtt néki, mint 
gj^özedelinesnek által adni.

S- 13
Geyza Hertzeg, a’ ki sok tekintetre nézve ked-
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vezett a’ Görögöknek , engedett Nicetas kérelmé
nek, ’s reá állott a’ fel tételekre. Ellenben Salamon 
király , a’ ki teirnéfzet fzerént is vérízopó ember 
volt , gonofz udvari tanatsosának Vidnek fzava 
után hálgatván , mind egy lábig rabságra vitetni, 
’s árúba botsátani akarta a’ fogoly Görögöket. 
IVIelIy két egymással ellenkező indulatnak az a’ kö
vetkezese lett, hogy minekutánna a’ Hertzeg JSicc- 
tást embereivel együtt fzabadon botsátotta, elegen
dő eleséggel meg rakta, és bátorságos őrizet alatt 
hazájokba vií'zíza küldötte volna , hüségtelenség- 
gel, ’s az ellenséggel való tzimborálással vádolta- 
tott, és e’ miatt olly fzer felett való bajba kevcr- 
tetett, mellyböl allig menekedhetett ki életének ve- 
fzedelme nélkül. Elsőben is abban éreztette vele a’ 
király ellene fel gerjedett haragjának fúlánkját, hogy 
az ellenségtől kapott nyereséget négy felé oíztat- 
ván, egy réízt győzedelmes seregeinek, égyet őneki, 
két réízt pedig Vidnek adott, egy ollyan embernek, 
a’ ki távolról nézte a’ Hertzeg vitéz karjainak vé
res verejtékkel való izzadozását. —  Nem- sokára 
a ’ Bissenusokon vett gyözedelem után újább gyanú- 
ság támadott Salamonban Geyza ellen, mellyre kö
vetkezendő történet fzolgáltatott alkalmatosságot. 
Halván Ducas Mihály Görög Tsáfzár jSicelas hadi 
vezerjétöl, Geyza Hertzegnek fzemélybeli virtusait, 
rendkívül való vitézségét, és vefzedelemben forgott 
hadi népéhez mutatott kegyelmességét, követeket 
és sok gazdag ajándékokat küldött ö nékie, meg 
köfzönvén hozzá mutatott hivségét, és fzoros ba
rátságot ’s fzövetséget kötött ö vele. —  Hihetöképen, 
a’ nékie küldetett ajándékok között volt, Ducas 
Mihály, Constantinus Porphir. és Geyza képeiket 
’s neveiket viselő ízent koronánk is. A ’ környül 
állásokhoz képest nem küldhetett neki más illen
dőbb ajándékot. Pénzt, lovat nem, mivel ö azok
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nélkül nem fzükölködött. Jó gyöngyöket , betses 
köveket, és köntösöket sem, mivel ezek nem hadi 
vezért , hanem aízíizonyt illető ékességek. És igy , 
hogyha Ducas Mihály az ö előtte élt és uralkodott 
Római és Görög Imperatoroknak fzokasát követte, 
bizonyosan győzedelmes Hertzeget illető ajándékok
kal, az az koronával, fegyverrel, királyi páltzá- 
v a l, záfzlóval, ’s több ezekhez hasonló győzedelmes 
vitézhez illendő ajándékokkal tifztelte ötét meg, 
annyival inkább, mivel az egéfz Görög Birodalom 
királynak lenni tartotta ötét s).

§• f i 

sokkal fényesebb volt ez a’ követség, hogy sem 
sok ideig titokban maradhatott volna. Voltának a’ 
királynak Erdélyben is olly hiv emberei, a’ kik a’ 
Hertzegnek minden mozdulásáról tudósították ötét. 
Ekkor is tehát füleibe súgatván a’ Görög Tsáízár 
által küldetett fényes követség, és gazdag ajándé
kok , újobban fel háborodott, és nem titkolhatta többé 
attyalia ’s uralkodó társa ellen titkon gerjedezö ha
ragját, hanem álhatatosan el végezte magaban , hogy 
vagy- ö király nem lefzen, vagy Béla két fiai, u. m. 
Geyzu , és Lájzló nem maradnak életben. Ennek 
a’ gyilkos fel tételnek nem más volt indító oka, 
hanem belső tanátsosa Fid Gróf, a’ ki, hogy az 
Erdélyi fejedelemségét magáévá tehesse, ízüntelen 
ezt sugallotta a’ király füleibe: Valamiképen, úgy
mond, lehetetlen két éles törnek egy hüvelyben len
ni : úgy ti nektek is lehetetlen egy orjzágban együtt 
uralkodni. — Melly fzóknak épen annyi hathatós
sága volt a’ király fzivében, mint az égő tiizre

■ ■' ---- --—  20 1

s) Vid. J o h . T h u r o t z i i  Chronicon P. II. C. L.
t) Id. ibid. c. LI.



öntetett olajnak, melly mingyárást lángot vetvén el 
terjed, és valamit elöl utói talál, porhamuvá vál
toztatva. Ezen módon olaj öntettetvén Vid által 
is a’ királynak Geyza ellen titkon gerjedezö harag
jának tüzére, dúlt fúlt magában, és nem mérsékel
vén tovább indulatait, hadi seregeit hirtelen öfzve 
gyűjtötte, 1074. efztendöben télnek idején a’ Tifza 
jeges hátán által ment , reá ütött a’ kéízületlen 
Hertzegre, kévés katonáit le vagdalta, ’s fzellyel 
kergette, és ö magat is ki űzte ősi örökségeiből.

$• 132-

Illy kétséges kimenetelű állapattyában, nagy siet- 
tséggel, Lengyel Orízágban múlató két testvérei
hez, u. m. Láfzlóhoz és Gnmperthez küldött Geyza 
Hertzeg. Szemek eleibe térjeíztette fzomorú környül- 
állasait, meg üzente nékiek, mint bánt vele a’ ki
rá ly, ’s mind őket, mind sógorát Ottót az Óimulzi 
hertzeget arra kérte, hogy minél előbb mennének 
segítségére. Ök is meg fzomorodván kedves attyok- 
fiának Izerentsétlenségén , nagy sietséggel egyné
hány magyar, Lengyel és Tseh seregeket gyűjtöt
tek öfzve, és útnak indulván Vátz ala mentenek, 
holott Geyzával együtt táborba fzálván, és bízván az 
ártatlanok’ kegyelmes pártfogójának, az Istennek 
segítségében, minden fzempillantásban kéfzek vol
tak a’ királlyal ízembe fzállani. Sokan találtattak 
ollyanok Sálamon hadi vezérjei között , a’ kik 
ifzonyodván a’ hazafiak között támadott hadako
zástól, fzüntelen engefztelték, és békességre kérték 
meg háborodott fejedelmeket. Ö pedig inkább en
gedvén a ’ gonoíiz fzivü Vid Gróf sugailásáinak, 
meg ütközött Geyza hertzeggel, de fzerentsétlenül, 
mivel nemtsak hadi seregeinek nagy réfzét, hanem 
nevezetesebb vezérjeit is el vefztette, ’s maga is 
kéutelen volt egéíz táborának oda hagyásával ?1

602  - -..JL—
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fu t n i .  M e l l y  ü t k ö z e t n e k  Salamonra n é z v e  i l l y e t é n  

f z o t n o r ú  k ö v  t k e z é s e l e t t ,  h o g y  a ’ M a g y a r o k , a ’ k i k  

m á r  a n n a k e l ö t t e  is  g y ű l ö l t é k  ö t é t  e l l e n e k  g y a k o r 

l o t t  k e g y e t l e n s é g é é r t ,  k i r á l y l y á  t e t t é k  G e y z a  H e r-  

t z e g e t ,  és k ö v e t k e z ő  1075. e f z l e n d ö b e n , S z e l t e s f e j é r -  

v á r o n  k ö r o n á t  is te t te k  f e j é r e ,  m é g  p e d i g  a z t ,  m e l y -  

l y e t  a z  e l ö l t  k é t  e í z t e n d ö v e l  Ducas Mihály G ö r ö g  

T s á f z á r  k ü l d ö t t  n é k i e ,  m in t  E r d é l y i  f e j e d e l e m n e k ,  

a v a g y  a ’ G ö r ö g ö k  í z o l l a s á n a k  m ó d j a  f z e r é n t ,  Túr- 

kiás Kral esnek.

S- l33-
A ’ k i  t a l á m  k é t e l k e d n e  a r r ó l ,  h o g y  Geyza k i 

r á l y ,  e v v e l  a ’ Ducas Mihály T s á f z á r t ó l  n e k i e  k ü l 

d e t e t t  k o r o n á v a l  k o r o n á z t a t o t t  v o l n a  m e g ,  o l v a s s a  

m e g  B o n f i n i u s n a k  K I d i k  f z á z a d  t ö r t é n e t e i r ő l  

i r t  h i s t ó r i á j á t .  V i l á g o s a n  a z t  m o n d ja  ö  , h o g y  

m e g  b á n v á n  Geyza, a ’ t ö r v é n y e s e n  m e g  k o r o n á z 

t a t o t t  k i r á l y n a k  Salamonnak b i r o d a l m á t ó l  l e t t  m e g  

f o f z t a t á s á t , és k i  ü z e t t e t é s é t  , a r r a  k ö t e l e z t e  m a 

g á t  1076. e f z t e n d ö b e n  , h o g y  ö  e l ő b b i  h e r t z e g s é -  

g é v e l  és  a ’ fe jé r e  té te te t t  k o r o n á v a l  h o l t a  n a p j á i g  

m e g  e l é g f z i k ,  a z  o r f z á g o t  p e d i g ,  m e l l y  a n n a k e l ö t t e  

is  a ’ k i r á l y o k  t u l a j d o n a  v o l t ,  a z  a h o z  t a r t o z ó  k i 

r á l y i  k o r o n á v a l  é g y ü t t  á l t a l  e n g e d i  Salamonnak u).

u) Rcr. H ungaric. Dec. II. Láb. I V .  p. 2og. Edit. Lipf. 
„ A d e o ,  in q u it, Regis animus commotus, et ita refipi$- 
„cere vilus élt, ut fpectante p o p u lo , lachrymabundus 
„ a d  Metropolitae pedes le dejecerit, fuum fcelus inge- 

, ,nu e  profeffus: quod Salamonis legitimé coronati re- 
„ g n u m  ufutparit , quod verum Regem exegerit, quod 
„ ju s  denique alienum occuparit, Proinde le poeniten- 
,,tia ducturn , publice polliceri , ufurpatum Salomoni 
,,regnum bac aequa conditione continuo redditurum , 
,,n t ipje tér tinin regni partém  cum  fufcepta coro/ia 
„retincat , quae ducalis quondam ju ris  tírat , Sala-



Károly Róbert magyar király, egyenesen Gryza ko
ronájának nevezi mostani fzent korozánkat azon 
diplomájában, avagy függő petsétes levelében, 
melly által Komáromot az ahoz tartozó falukkal ’s 
majorságokkal együtt Tamás Efztergomi Érseknek 
ajándékozta, azon hűséges fzolgálatytyáért, mellyet ö 
fzent koronánk Láfzló Erdélyi Vajdától lett vifzfza 
fzerzésében mutatott. Mivel, úgymond ö ,  a mi 
ősünknek G e y z a  királynak koronája, mellyel a? 
magyar nemzet fzokása fzcránt minden királyok meg 

Jzoktak koronáztatni, hitetlen és törvény telem em
berek által el ragadtatván meg tartoztatok, és e’ 
miatt mi, egy mi érettünk különösön kéfzitetett, és 
a’ Római udvarnak követtyé (t. i. Gentilis Kardinál) 
által meg is áldattatott, és törvényesé tétetett ko
ronával —  említett Efztergomi Érsek Tamás által 
meg is koronáztattunk ’ s a’ t. x).

,,m on duas cum  diádé rnmte p offid eat, quemadrnodum  
,,oli/n pojjidehcit, qucie juris regii ejfe fo len t. 

av) Vid. I g n a t i i  C. de B a t t h y a n  Leges Ecclefiaít. Regni 
Hungar. T .  I. p. 464.Jeqq. „ N o s  C a r o l ü s  Dei Gratia 
,,Rex Hungáriáé etc. Quia Cnrona Geyzae Regis Ste- 
,,phani Progenitoris n o jir i, qua de more Gént is Hun- 
„g a rica e , Reges Hungáriáé Jolent coronari, per infide- 
„ je s  illicitos detentores rapta detinebatur, nova corona 
,,fpecialiter pro nobis fabricata, per eundern Dominum 
„Legatum  benedicta et autorizata, per ipfum Dominum 
„ T h o m a m  Archiepifcopum , juxta confuetudinem Regni 
„noítri approbatam , ipfo novo diademate exítitinius 
„coronati. Et licet hujusmodi coronationis modus íuffi- 
,.GÍens exítitiflet ; tamen ut opinioni Centis Hungaricae 
„Tatisfaceret, e t , ut fcandalum de medio vulgi tolleretur, 
„recuperata et rehabita per follicitam curam ejusdem 
„D o m in i  Archiepifcopi ipfa Sancta Corona ab illicitis 
„dstentoribus, rnrfum in loco debito , videlicet in Álba 
-jRegali,  úti íblituin eft ab antiquo Reges Hungáriáé



§• 134-
Lehetnek ollyanok, a’ kik illyeten ki fogással 

fognak ellenem élni: Te magad mondád, úgymond, 
felylyebb, hogy a* Görög Birodalomban, a' fedeles 
korona az Imperatoroknak meg külömböztetö tzimcró 
vált, a* Caesarok pedig ás Sebastocratorok ki nyílt 
koronákat viseltének, és hogy az Imperatorok senkinek 
sem ajándékozhattak, soha nem is ajándékoztak fe
deles koronákat. Minthogy tehát fzent koronánk is 

fedeles, lehetetlen, hogy Ducas Mihály Görög Tsá- 
fzár küldötte válna azt Geyza Hertzegnek? Ez a* 
kifogás helyes, de nem olylyan, hogy ne tudnánk 
reá felelni. Elsőben is jegyezzük meg azt itten , hogy 
a* Görög Imperatoroknak koronája egéíz tetejii volt, 
fzent koronánk pedig nem ollyan, hanem a’ fedel 
helyett két aranyból kéfzittetett lapos abrontsok 
formállyák annak fedelét, és mivel belöl sárga 
aranyos matériával vagyon meg bélelve, egéíz tete
jűnek lenni láttatik. Ivlásodfzor. iMidőn ez a’ koro-

„coronari , facta coronatione, univerforum Praelatorurn 
, ,Baronum fideüum Regni noltri ,  obíervataque folemni- 
, , ta te  confueta , et a Progenitoribus noftris conítituta , 
,,foIium noltri regiminis conícendiinus, et de manibus 
„ejusdern Thom ae  Archiepifcopi, d iademate régió, vi- 
,,delicet eadern fancta corona, de novo exíiitimus c o t o - 

,,nati —  D átum  in Lipva in féltő ad vincula S. P e tr i ,  
,,Anno D om ini MCCCXV.”

Méltáu sajnálhattyuk, hogy ezt a ’ V aticanc ii köny
ves tárházban találtatott diplomát a ’ másoló kéz 
akarattal meg rontotta. A ’ vagyon fellyebb .• Q u ia  Co
ro n a  Gcyuic H eg is  Stephnni P rogen ito ris  n o f r i  ele. 
A '  kinek tsak egy kévés által látása vagyon , efzre 
v e h e t i ,  hogy itten ez a ’ fzó Stephnni fzükségtelen, 
inért hogy Geyiu és István koronája lett legyen , le 
hetetlen. Ohajtyuk, hogy a ’ nagy érdemű ki adó igazí
tást (egyen ezen igiken.
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na Geyzának kiildettetett volna, semmi teteje nem 
volt, sokára azután vonat’attak ennek tetejére a 
két arany abrontsok, mellyet. abból mutatunk meg, 
hogy ha ez a* korona első eredetétől fogva , min
denkoron ollyan lett volna mint most, bizonyosan 
nem deák , hanem Görög betűkkel jegyeztették vol
na fel az arany abrontsokra mettzetett apostolok
nak neveik. —  Hihetöképen, vagy Károly Róbert, 
vagy ennek fia I. Lajos vonatták e’ két arány abron- 
tsokat annak tetejére, ’s ók toldották a’ rubin és 
safir kövekből kéfzittetett hármas liliomokat , a’ 
két oldalról és hátúi le függő arany lántzoskáknak 
végeire, mint az Andegaviai Háznak, a’ mellyböl 
Izármaztanak volt, meg ismertető tzimérét.

§• x35'

Két okai lehettek Károly Róbert, avagy Lajos ki
rá g n a k , a’ korona formájának meg változtatására. 
Elöfzör. Tudva vagyon a’ Xllldik ízázadnak históriá
jából, hogy minekutanna a’ napnyugoti fejedelmek, 
a’ Római udvarnak fzüntelen való ingerlésére, a’ 
Görög Birodalom ellen fel támadtanak, és Konstan- 
tzinápolyt el foglalták volna: Balduinus Flandriái 
Hertzeg tétetett Görög Tsálzárra, ’s az anya vá
rosban meg is koronáztatott a’ Görög Birodalom 
koronájával. Első Balduinus után fia II. Balduinus, 
ö utánna Filep, ennek halála után pedig Katalin 
léánya nyerték el a’ Görög Birodalom’ kormányát.. 
Ezt a’ fejedelem afzlzonyt Károly Valésiai és An- 
degaviai Gróf, Bátor Filep Frantzia királynak fia 
vette magának feleségül, és ezen házassága által 
egyfzersmind Görög Tsáí'zárrá is lett y). —  Ennek a* 
Károlynak unokái voltának Károly Róbert és í. Lajos

y) Vid. N i c e p h o r , G r e g o r a e  Mikor. Byiant. L .  I,  c.
i. n. 3.



magyar királyok. Tehát, ámbár Gasearis Tódornak 
fiai, Elek és lsák ősi birodalmaikat vifzfza nyer
vén, abból a’ Frantziákat ki űztek: még is mind
azonáltal a’ Valésiai és Andegaviai Gróf Károly 
maradékai ahoz való jussokat fel tartották min
denkor, a’ Görög Birodalom tzimereivel éltek, és 
az időtől fogva íziintelen fedeles koronákat visel
tek z). —  Ezen okból tsináltatott Károly, avagy 
Lajos király fzent koronánkra fedelet, ezen okbóL 
tóldatott hármas liliomokat annak alsó karikajáról 
lefüggö arany lántzotskáknak végeire is. Másodfzor: 
A ’ Német Birodalombeli koronán kívül, minden 
Európai királyoknak koronái fedeletlenek voltának, 
egéfzlen a’ i4dik fzazad’ kezdetéig, ekkor kéfzitet- 
tek azoknak fedeleket, és elsőben is a’ Frantzia 
király vette ezt a’ fzokást gyakorlásba. Annako- 
káért hogy Károly, avagy Lajos király, alábva
lóknak lenni ne láttassanak a’ több Európai ural
kodó fejedelmeknél, nevezetesen, a’ Frantzia ki
rályoknál, ök is fedelet tsináltattak a’ magyar ko
ronára. Ez az értelem ugyan tsak vélekedés, de 
olly vélekedés, melly az akkori fzázadnak környül, 
állasaiból önként foly.

$• l36-
V. Ellene mondhatatlanúl meg mutatván mi azt, 

hogy mostani fzent koronánk az a’ korona legyen, 
mellyet Ducas Mihály Görög Tsáfzár küldött I. 
Geyzáriak, mint Törökök királyának, avagy Er
délyi fejedelemnek: fzükség utollyára azt is meg 
mutatnunk, mikor rendeltetett legyen ez a’ korona 
rC Magyar Királyoknak koronázására? Igen nehez

s) Hi!toire de l ’Empire de Confiantinople fous les Empe- 
reuii Francois.
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erre a’ kérdésre egyenesen megfelelni, mivel ennek 
sem a’ magyar történt dolgok között, sem a’ Törvény 
könyvben semmi nyoma nem találtatik. Itten is 
tehát tsak tapogatodzni, és sl kornyiil állasokból 
kell az igasságot ki húzni. Hogy I Geyza király 
evvel a’ koronával koronáztatott légyen meg,fely- 
lyebb immár ( §. 133.) meg mutattuk. Bizonyosan 
íz. Láfzló király is evvel koronáztatott meg, mind 
azért, hogy a’ Rómából küldetett korona Salarrwn 
király hatalmában volt; mind azért, hogy ö maga 
sem akart annak idejében azon koronával meg ko
ronáztatni; sőt álhatatosan el tökéllette magában, 
hogyha Salamon magát meg jobbitándja, és az Or- 
l'zág Rendjeinek tettzeni fog, birodalmát vifzfza 
adja nekie, ö maga pedig előbbi hertzegségével, 
melylyet testvér báttya uralkodása alatt már birt 
volt, meg fog elégedni j ) .  Az alatt el érkezvén az 
az idő, az az, az jo8 4 dik efztendö, mellyben fz. 
István király a’ meg boldogult fzentek közé fzám- 
laltatott , emlékezetének fenn tartására Rómából 
küldetetett koronája egyébb köntöseivel égyütt, 
fzent erekelyéi mellé tétettetett v). És igy mind 
ö maga Láfzló király, mind az ö utánna élt és 
uralkodott magyar királyok, Lengyel Láfzlót ki- 
vévén, mindnyájan mostani fzent koronánkul koro
náztattak meg. Hogy ö neki ez a’ korona tetette-

/') Vid. J o h . T h urotzii  Chronieon. P. II. C. L V I .  „ E t  
„q u a m v is ,  in qu it, ipfum Hungari in Regem, absque vo- 
„luntate fua elegerunt: nunquarn tamen in capite fuo
,,coronam p o í i i i t . ------- E t vivi Regis coronaria, ufque
,,dum legitimé coronaretur, habere noluit, proponens 
„ in  animo, ut fi firma pax inter eos pofiét , regnum Sa- 
, , lomom redderet, et ipfe ducatum haberet.”

*) V id. fuper. §. 74. Nat. u. Et §. 77. nőt. j.

I



tett légyen fejére, ki tettzik R a n z a n u s  P é t e r  ira- 
siból: Nem engedte, úgymond, Láfzló király ma
gát azon koronával meg koronáztatni, mclly az ö 
előtte uralkodott királyoknak fejeikre tétettetett a). 
“Négy efztendövel azután Salamonnal meg békéilett, 
és királyi méltóságához illendő jövedelmet rendelt 
nékie, még sem olvassuk, hogy ezen égyesség után 
is , maga fejére tétette volna azon koronát, mellyel 
Salamon meg koronáztatott vala. A ’ honnan vilá
gos , hogy mivel a’ Magyar nemzet törvényei és 
fzokása fzeránt, tsak azok tartattatnak törvényes 
királyoknak lenni, és tsak azoknak parantsolattyaik 
’s végezéseik vitetödnek végbe, a’ kik közönsége
sen meg koronáztattak , fz. Láfzló is meg koronáz
tatott, de nem a’ Rómából küldetett koronával, 
hanem a’ mostanival, mivel amazt soha sem en
gedte fejére tétetni.

§• 1 3 7 -

Utóllyára visgállyuk meg azokat az okokat is, 
mellyek miatt, olly sok, egymástól külömbözö gon
dolkodásai vólták Tudósainknak fzent koronánk
nak eredetéről, — Első oka el hunyt őseinknek 
égyügyüsége, kik töbnire a’ Mars iskolájában ne
veltetvén fel, keveset gondoltak a’ tudományokkal, 
nem is volt arra módjok és alkalmatosságok, mi* 
vei a’ közép fzázadokban egéfz Európát el borítot
ta a’ tudatlanságnak setét fellege. —  Azok, kiknek 
hivatalbeli kötelességek lett volna a’ népet oktatni 
’s világosítani, kéíz akarattal terméízeti vadságá
ban hagyták azt, önnön magok sem tudtak a’ Le-

n) E p itom e Rer. Hungaricar. Indic. X I. E t  electioni, quam , 
multis adactus precibus , Chriftique adjuratus nomine 
confenfit; non tamenaji pajfus fe coronari eo diadernate, 
•tfuodfuptriorum Rcgurn eapitibus imponi confueverat.

o  •
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gendáknál , és olvasó forgatásánál égyebet. Illy 
fzomorú volt Európában, kiváltképen pedig Magyar 
Hazánkban a’ tudományoknak állapattya. Még ez 
előtt háromfzáz efztendövel is sokan voltak a’ fő 
Rendek között ollyarjok,. a’ kik sem olvasni, sem 
Írni nem tudtak. Midőn 1491. efztendöben , TsehLáfz- 
ló (Wladislaus II.) magyar király, és III. Fridiik 
Tsálzár frigyet fzerzettek volna egymás között, a’ 
magyar biztos urak között Bdthori István Erdélyi 
Vajda is jelen volt, a’ ki az irás mesterségét nem 
értvén , helyette testvér öttsének fia Bdthori György 
irta nevét a’ ízerzett frigy alá illyetén módón: Én 
Bdthori György, atyám báttya Bdthori István Vaj- 
da helyett, a’ ki Írni nem tud, tulajdon kezem alá 
Írásával meg erősítem b). —  Egy fzóval, olly ritka 
volt hajdan a’ tudós ember a’ Magyarok között, 
mint a’ fejér holló a’ feketék között.

§• 138.

Második oka Őseink* Hazánk történeteinek
fel jegyzésében való restsége és vigyázatlansága. 
A ’ mint Roller Jósef tudós Pétsi Kanonok meg jegy
zetté, hajdani Eleinek tsak táblákra fzokták az ide
iekben történt dolgokat fel Írni, mellyeket, midőn 
a’ táblák tele voltak Írással, ismét le törlotték, ’s 
más történeteket Írtak azoknak helyére c) — Gon
dolni sem lehet ennél nagyobb együgyüséget. Innen1 
vagyon , hogy a’ mit édes Hazánk régibb álla- 
pattyáról tudunk i s , azt sem Őseink fzorgalmatos-

5)  Vid. C a s p a r . U r s i n i  V k l i i  Auctarium Diplomaticum 
ex Edit. Ad. F r a n c . K o l l á r  p. 259. Ego Georgius de 
B ath o r, nomine Patrui mei Domini Stephani de Bathor 
Vajvodae , fcribere ignorantis, recognoíco propria mami. 

e) Vid. Ejusd. Hiftor. Epií'copatus Quimjue-Eccleiienf. T .  I ,  
Appendice 11. p. 402,
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ságának * hanem az idegen Tudósoknak köfzön- 
hettyük. Ha másnak valakinek, bizonyára a Sz. 
Benedek rendén lévő fzerzetes Papoknak volt vol
na módjok, ’s alkalmatosságok, Hazánk minden 
belső, ’s külső változásainak fel jegyzésére. Ök 
voltak, a’ kik a’ tizedik fzázadban, a’ kerefztény 
vallás első fundamentomát a’ magyar nemzet kö
zött meg vetettek, a’ kik Hazánk’ állapattyát tu
lajdon fzemeikkel látták ’s tapasztalták; a’ kik ki
rályainknak minden titkait jól tudták, a’ kik belső 
tanátsosai voltának azoknak, és a’ kik a’ neveze
tesebb polgári hivatalokat viselték: még is, fájda
lom, semmi emlékezetét nem hagyták jó hazafiak
hoz illendő vigyázóságoknak, semmit sem Írtak, 
minden eTzeket ’s erejeket a’ pénz gyűjtésre fordi. 
tolták. Méltán bofzfzonkodhatunk réajok, méltán 
vádolhattyuk őket Hazánkhoz való háladatlansággaL

$• 139-
Harmadik oka az idő mostohasága, és édes Ha

zánk régi sok változásai, ’s fzerentsétlenségei. Néni 
emlitem a’ hazafiak között gyakorta támadott egye
netlenséget, gyülölséget, vefzekedést, és mind azok- 

» ból fzármazott gonofzokat, noha ezek is elég ár
talmára voltának a’ nemzetnek. Hanem elöfzör IV. 
Béla király idejeben, éfzaki Ásiából ki jótt, és fze- 
gény Hazánkat sáska módra el boritó Tatárokat 
emlitem, a’ kik városainkat, faluinkat, örökségein
ket, templomainkat por hamuvá tették, majorsá
gainkat el pufztitották, a’ papi Rendeknek és Nemes
ségnek nagyobb réfzét meg öldosték, az ártatlan 
fzüzeket , ’s fzemérmes ifjú afzfzonyokat elsőben 
eröfzakosan meg fertéztettek, azután pedig fel kon- 
tzolták, a ’ tsetsízópó gyermekeket böltsoikben két
felé vagdalták. Egy í'zóval, nem volt olly kegyet- 
Jenségnek neme, mellyet Hazánkon ne gyakorlót-

O a
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tak vólna d). —  Mennyi hafznos jegyzéseket, írá
sokat , és leveleket nem eméfztéttek meg ezek a’ 
minden emberi érzékenység nélkül való pogányok , 
mellyeknek ha most birtokában lehetnénk, sok rit
ka történeteket tudnánk kedves Hazánkról. —  Aid- 
sodjzor. Hasonló vefzedelem érdeklette nemzetünket 
a’ Mohátsi fzerentsétlen ütközet után , mellynek 
ízomorú következéseit , ha ezer nyelvem volna, 
még sem tudnám elegendöképen le befzélíeni. A ’ 
mi a’ Tatárok kezétől meg menekedett, a’ mit IV. 
Béla király, fzámkivetésböl való viízfza jövetele 
ufán meg újított, a’ mik II. Lájos király uralkodá
sáig fel jegyeztettek, azokat is meg eméfztették a’ 
dühös Mahometnek fajzattyai. —  Corvinus Mátyás 
király Budán epitetett ditsöséges könyvtára , ’s 
gyűjteményei semmivé lettek, az abban találtatott 
könyvek ’s betses kéz Írások, refz fzerént meg éget- 
tettek, réfz fzerént pedig a’ Vaticána, Bétsi, és más 
könyvtárokba vitettek által, minekünk pedig semmi 
sem maradott.

$• i4 o.

Bágyedik oka, sok hafznos Írásoknak, még most 
is titokban való tartatások, avagy a’ tudatlanság 
miatt, homályban való heverések. El merem mon
dani, hogy, ha a’ klastromokban, Káptalanokban, 
’s magános fzekrényekben heverő Írások, a’ nyom
tatás által közönségesekké tétettetnének, egy nagy 
rakott könyvtárat lehetne Jbelölök kéfziteni. Sok. 
olly ritkaságokat lehetne azokból ki nyomoznunk, 
mellyekröl soha még tsak nem is álmodtunk. Sok

> d )  Vid. R ogeri i  Carmen miferabile C. X X X I V .  nfque ad 

X L I .  Et Thomae Archiciiaconi Spalat. Hiítoriam Solo- 
nit. C. X X X V I I .  et feq<̂ .



olly nevezetes történeteknek ismeretére juthatnánk, 
mellyek által igen meg világositatna Hazánk histó
riája. Inkább ezeknek közönségessé tételére, ’s ki 
nyomtatására, mint költséges vendégségekre, ’s ha- 
fzontalan mesterséges tiizekre kellene tehetős ha
zánkfiainak jövedelmeiket forditáni. Ezek egyné
hány fzempillantás alatt füstbe mennek ; a’ tudo
mányok’ öregbítése által pedig, mindenkor fenn ma
radna emlékezetek, ezen jótéteményeikért lég ké
sőbbi maradekjaink is áldanák hamvaikat. Nem ré
giben, egy olly tüdős társaságotska állott fel Er
délyben, mellynek tárgya a’ magyar históriának 
bővítése, egyfzersmind pedig nemzeti nyelvünknek 
pallérozása. Vajha a’ magyar tehetős Mágnások is 
követnék e’ ditsiretes példát.

§ ■  * 4 * -  ~

Ötödik oka e’ lefzen, hogy a’ Magyar nemzet
nek nem egy, hanem több koronái is voltának. Más 
volt az, mellyet JSémet Péter, és Sámuel magyar 
királyok egymással való vetélkedések alatt , III. 
Henrik Tsáfzár a’ lántsával egyetemben el vitt, ’s 
gyözedelmének jelentésére Rómába küldött e). —  
Más, mellyet fz. István királynak ajándékozott Syl- 
vester Pápa, de a’ mellyet Székesfejérvárnak Törö
kök kezékbe lett esése után, több királyi temető 
helyben találtatott kintsekkel égyütt Mahometnek 
gonofz fajzattyai el prédaltak, ’s Konstántzinápoly- 
ba vittenek. —  Más volt, mellyet Ducas Mihály és 
Constantinus Porphyrogenitus Görög Tsáfzárok ké- 
ízitettek, ’s küldöttek Geyzának, mint Turkias Kra
lesnek, avagy Erdélyi Fejedelemnek, mellynek még 
mostan is birtokában vagyunk. —  M ás, mellyet

é) Vid. Baromi Annál. Ecclcf. ad a . 1074.



Zvonimiruj Demeter halála után nyert fz. Láfzló 
király Dalmát,zia és Morvát Orfzággal egyetemben, 
mellyel 1102. efztendöben , Dalmatziánnk akkori 
anya városában Belgrádban Kálmán király meg is 
koronáztatott f ) .  —  Más, mellyet mostani ízent 
koronánk Láfzló Erdélyi Vajda által lett el ragad- 
tafása után Gcnti/is Kardinál kéízittetett Károly 
Róbert meg koronázására g). Más az, mellyel Ger
gely Efztergorjii válaíztatott Érsek az említett Ká
roly Róbertét lég elsőben meg kqronázfa h). —  Eze
ken kívül sok magános koronái voltak a’ magyar 
királyoknak, mellyek hová lettek, ófzve olyaíztat- 
tak e’ , vagy el ragadtattak az ellenség által? nem 
tudjuk meg határozni , talám fognak jövendőben 
olly Tudósok találtatni, a’ kik azoknak nyomaikba 
akadnak. Ez a’ magyar koronáknak soksága okoz
ta , hogy tanúit hazánkfiai külömbkülömbféle érte
lemmel voltának, ’s vágynak még most is fzent ko
ronánknak eredetéről,

§• i42.

Hatodik, de lég főbb oka, a’ Tudósoknak, önnön 
magok értelmeikben való meg átalkodások, és a* 
velek égyet nem értőknek gyülölése. Nintsen nokiek 
ennél nagyobb hibájok, mellyet ha ki lehelne fzi- 
veikböl irtani , mondhatom , tiz annyi öregbiilést 
vennének a’ tudományok —  Sokan fzegyenlik meg

f i  D u  F k e s n e  I l ly r ic .  V e t u s  et Nov. Edit. Pofon. p a g .  79 et 151.
g) Conf. Decret. SS. et OO. Regni in Comitiis 27. Nov. 

i.308. Budáé celebratis ap. Carol. Peterfy  in Hitt. Sacr. 
Concil. Ecclef. R. Cathol. in Regno Hung. P. I. pag. 
157 et feq.

h) G e o k o .  P r a y  Annál. Reg, Hung. ad a. 1308. Conf. du 
F r e s w e  1. c. p .  1 6 0 .



vallani, ’s meg jobbítani hibáikat, holott nagyobb 
gyalázat azokban meg átalkodni, mint azokról rná- 
sok előtt vallást tenni. Mások, ámbár által láttyák 
is a’ velek ellenkezők’ értelmének igasságát, még 
sem veízik azt be, tsak azért, hogy annak találója 
kiilömbözo vallásu ember. Mennyit nem fzenve- 
dett Schvartz Gottfrid, Stiltingtöl, Kollártól ’s má
soktól, hogy ö másképen gondolkodott, és irt fzent 
koronánk’ eredetéről? Tudatlansággal, vallásbeli 
gyiilölséggel, újítás kívánásával, és több hasonló 
motskokkal illettetett új értelme miatt. Egy olly tu
dós hazafi, a’ ki sok rélzben fzÖvétneket gyújtott 
Hazánk históriájában! , a’ kit az egéíz tűdós világ 
betsiilt, tsak hazája nem. Közönséges sorsa ez a’ 
tanúit magyar hazafiaknak ! A ’ mások otsárlása 
nem Tudósokat, hanem vén afzfzonyokat illett. 
Hogyha te többet olvastál, láttál, tapaíztaltái, és 
jobb itilo tehetséggel birí'z, mint más felebarátod, 
még azért ne martzongd jó hírét nevét, mert Hálád
nál is találtatnak jobb talentomú emberek. Há ö 
hibázott, úgy hibázott mint véges elméjű embeij, 
te is pedig hasonló gyarlóság alá rekefztetett te
remtés vagy. Ha efzre vefzed botlását, nem harag
gal és motsokkal, hanem fzetidséggel és barátsággal 
vezesd ötét az igaz útra. Valamint ö hibázott most, 
úgy te is hibázhattz máfzfzor, mivel nem biríz vég- 
hetetlen értelemmel, és akkor fogod tapafztalni, 
melly jó esik, hogy ha mások vagy el halgattyák, 
hibáidat, vagy barátságosán meg ismertetik veled 
azokat. —  Az egymás el tűrés első fzülött léánya 
a’ felebaráti fzeretctnek, ennél pedig nintsen neme
sebb virtus e’ világon.

= = = = =  5í 1 5
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IV. T  Z  I K K E L  Y.

A* M agyar Szent Korona Vifzonlagságairól, 

és ide ’ s tova való BájdosdsairóL

§• i43 ’

E g y  Európai korona sem ment annyi sok vifzon- 
tagságokon által, mint a’ mi fzent koronánk. Ké
telkedem , hogy az Egyiptomi fogságból ki fzaba- 
dúlt Izraeliták’ fzövetség ládája, annyit bujdosott 
volna az Arábiái puíztaságon, mint fzent koronánk 
imitt amott, nemzetünk terméfzeti álhatatlansága 
miatt. Jól tudván az annak bírására vágyódó feje
delmek, hogy sok Magyarnak teste, lelke, hite, 
vallása, és hazája is el adó volna, hol fényes igi- 
retek és titulusok, hói pénz és jófzág, hol nagy 
hivatalok által vásarlották meg az Elöjároknak 
lelkeiket. Mellyet mások efzre vévén, réíz fzerént 
hazáfiúi érzékenységeiktől, réfz fzerént amazok fze- 
rentsejének irigylésétől öztönöztetvén, ellenek tá- 
madtak, fegyvert rántottak, és egymás ellen dü- 
hösköttek, melly miatt gyakorta gyógyul hatatlan 
seb esett a’ Haza ízivén. Az illyetén kétséges ki
menetelű környülállások között, mindenkor vefze- 
delemben forgott fzent koronánk , és egyedül az is
teni gondviselésnek tulajdonithattyuk , hogy azt ősi 
fzép ízabadtságainkal égyetemben , már régen el 
nem vefztettük.

§• 144.

Lég elsőben is azt a’ vifzontagságát emlitem fzent 
koronánknak, mellyet 1205. eí’zt. Imre király halála 
után fzenvedett. Érezvén ez a’ jó fzivü fejedelem 
utolsó fzempillantásainak közelgetését, neveletlen 
fiának III. Láfzlónak tütorságát maga testvér öttsé- ^
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re Andrásra bizta. III. lnnocentius R. Pápa is ért
vén a* királynak halálát, egynéhány atyai levelei
ben arra kérte ’s intette ötét, hogy báttyának utol
só rendeléseit tellyesiteni, és mind az ifjú királynak, 
mind az özvegy királynénak jövedelmeit hiven ki 
fzolgáltatni el ne múlatná. Ö pedig meg nem elé
gedvén a’ tutori hivatallal , mindeneket fzabad 
kénye ’s kedve fzerént kezdett mivelni, előbbi fes- 
lett életét gyakorlásba vette, az özvegy, ’ s árva 
fejedelem’ jövedelmeinek nagyobb réfzét el tékoz- 
lotta, a’ Fö Rendek közül sokakat maga réfzére 
vont; egy fzóval, mind titkos, mind nyilván való 
tselekedetei által ki jelentette, hogy ö ki akarja az 
örökös fejedelmet ősi Orfzágának birtokából küfzo- 
bölni. Tsak hamar éfzre vévén e’ dolgot az özvegy 
Királyné Constantzia nemtsak magát, hanem neve
letlen fiát is az Austriai hertzeg Leopold oltalmába 
ajánlotta, és a’ reá következhető vefzedelemnek el 
kerülésére, mind a’ koronát, mind más klenodiumo* 
kát titkon el vitte, ’s annak gondviselésére bizta. . 
Az Austriai fejedelem nehezen fzenvedvén András* 
törvénytelen tselekedeteit , fegyvert fogott ellene, 
és ha a’ kegyelmes egek a’ közöttök támadott pert 
kétfelé nem fzakafztották volna, bizonyosan nagy 
refzedelem érdeklette volna Hazánkat. De tsak ha
mar meg halván III. Láfzló ifjú király, ö is meg 
békéllett Andrással, es mivel az Árpád férfi mara
dékai közül ö rajta kivül több életben nem volt, 
törvényes örökösnek lenni ismervén ötét, mind a’ 
koronát, mind más klenodiumokat viízfza küldötte 
ö néki.

§• M5 -

Még ezek tsak elÖjáró postai voltának azon nagy 
vefzedelemnek, mellybe még ezen fzázadban esendő 
vala fzent koronánk, ’s azzal együtt í'zegény Hu-



zánk is. A ’ Tatárok, ez az otsmány és ragadozó 
nemzetség, 1241. efztendöben három helyet ütött 
a’ Magyar birodalomba, és a’ mi tsak eleibe akadt, 
tűzzel vassal meg eméfztette. —  IV. Béla, akkori 
király halván az ellenségnek gyakorlott kegyetlen
ségét, nem akarta azt nyakára várni; hanem nagy 
sietséggel öfzve hivatván a’ fö Rendeket, velek 
együtt azon tanátskozott, mitsoda útón módon le
hetne a’ Tatárokat gonofz ízándékjaikban meg aka
dályoztatni. Tettzett a’ Nádorispánt egynéhány se
regekkel ellenek küldeni, és addig is, mig a’ több 
hadi népeket öfzve gyűjthet né, az ellenséget ö ál
tala tartoztatni. Engedelmeskedett ugyan a’ Nádor
ispán a’ király és Rendek’ parantsolattyának; de 
minthogy, sem seregei, sem hadi ezközei elegendők 
nem voltának, meg nem zabolázhatta az ellenség 
dühösségét, sőt kevesbe múlt, hogy mingyárt az 
első tsatában életét is el nem vefztette. Mellyet hal
ván a’ király, és előre képzelvén magának boldog
talan hazánkra majdan következett Ínséget, felesé
gét , gyermekeit, és féltő kintsét Austriába által 
küldötte. Ennekfelette minden Európai kerefztény 
fejedelmektől segítséget kért, de egyiktől sem nyert. 
Által ment ugyan az Austfiai hertzeg egynéhány 
fzáz emberével ö hozzá, de nem azért, hogy Ha
zánkat védelmezze, hanem hogy a’ Tatárok’ hada
kozásának módját előre ki tanúlván, őket tulaj
don birodalmainak határaitól vifzfza űzhesse. A’ 
minthogy, mihelyt azoknak Pesthez való közelge- 
tésftt meg értett ,̂ mingyárt magának hagyta Béla 
királyt, és el felejtkezvén kerefztény felebaráti, ’s 
fzomfzédi kötelességeiről, vefztegelve nézte boldog
talan Hazánknak romlását. Sőt a’ mi több, minek- 
utánna a’ Tatárok Borsod Vármegyében a’ Sájó 
vize mellett táborozó magyar hadi sereget tsak nem 
égy lábig le vágták, és a’ király, sok tévelygései



után Austriába futott volna, Ötét fogságba vetet
te, minden kintseitöl meg fofztotta , ’s mind addig 
el sem botsáttotta, valameddig Austriával határos 
Moson , Sopron, és Vas vármegyéket néki által nem 
engedte.

§. 146.

Akárki is könnyen képzelheti, minérnü érzékeny
séget okozott légyen Léopold Austriai hertzegnek 
ezen tselekedete a’ fzámkivettetett Bcla királyban. 
Ö fzegény olly reménységben vök , hogy amaz 
Hazánk’ romlásán kesergő fzivére gyógyító irt 
fog kötni, azomban még nagyobb sebet ejtett azon; 
ö úgy vélekedett, hogy neki oltalom hely leízen 
Austria, azomban tömlötzre talált abban; ö azzal 
biztatta elejénten magát, hogy nemzetünk’ í'zeren- 
tsétlenségén siránkozó ízeméinek záporát, amaz gaz
dálkodó barátsága által fogja törölgetni, azomban 
még keserűbb könyveket fatsárt ki azokból ’s a’ t. 
Mellyeket Béla király tovább nem tűrhetvén Aus- 
triát oda hagyta, és elsőben is Dalmatziába, onnan 
pedig a’ Hádrianumi tenger között fekvő fzigetekbe 
ment által, és mind addig ott is múlatott, vala
meddig a’ Tatárok ki nem mentek Magyar Osfzág- 
ból. Illyen módon senki sem lévén, a’ ki fzegény 
Hazánkat oltalmazta volna, í'zabadon bántak avval 
a’ Tatárok, a’ lég fzebb várasokat, falukat, tem
plomokat, klastromokat földig égették, ’s el puí'z- 
titottak, a’ lakosokat minden nem , fzemély , és 
állapat válafztás nélkül meg öldöstek, a’ böltsök- 
ben fekvő tsetsemöket ketté vagdalták , a’ fzüz 
leányokat, és ifjú afzfzonyokat, fzüleiknek ’s fér
jeiknek fzemeik láttára meg fertéztetvén fel kontzoi- 
ták. Egy fzóval, lehetlen ollyatén kégyetlenségnek 
nemét képzelni, mellyet hazánkfiái ellen ne gya
korlottak volna, úgy annyira, hogy midőn ennek
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a’ dühös ellenségnek ki takarodása után a’ király 
fzámkivetéséböl vifzfza tért volna, a’ városoknak, 
faluknak, templomoknak, fzerzetes házaknak ham
vainál, és a’ meg ölettetett lakosoknak fzéllyel he- 
vetö tsontyainál egyebet nem látott. A ’ kik pedig 
életben meg maradtanak, azok is az éhség, hideg, 
félelem, a ’ fák odvaiban, barlángokban és nádas 
helyeken való bujdoklásaik miatt, hasonlóbbak vol
tak a’ hóit mint élő emberekhez i).

$• *4 7 -

Ha valaha máskor, ekkor bizony nagy veízede- 
lemben forgott fzent koronánk, és miképen mene- 
kedhelett meg a’ Tatárok markától, semmi honnyai 
írókból ki nem tanúihattam. Hogyha a’ király, 
más kintseivel egyetemben azt is Austriába küldöt
te volna, attól is meg fofztatott volna; ha Dal- 
matziába vitte, ott is veízedelemben forgott, kétsé
ges lévén dolgainak ki menetele. A ’ mi engemet 
illett, úgy gondolkodom, hogy ezen drága kiol
tsunk, vagy az Efztergomi várban, vagy Székes- 
fejérvárban rejtettetett él, mellyeket, sok ostrom
lásaik , és iutselkedéseik után sem vehettenek meg 
a’ Tatárok, mindenkor nagy veszteséggel verettet
tek onnan vifzfza. A’ lakosok közül is sokan meg- 
marattanak mind itten, mind a’ fz. Mártoni klas
trombán, mellyet az Apatúr jó eleve meg erösitet- 
vén, és fzükséges hadi ezközökkel meg töltvén, 
fzerentsésen meg mentette az ellenség kegyetlensé
gétől. Vajha az ekkor fzegény Hazánkban történt 
dolgokról tett jegyzések rnaradhattanak volna meg 
birtokunkban.

i) Vid. R o g e r i i , Carmen miferabile Cap. 3 4 -4 1 .  It. T ho- 
m a e  Archidiaconi Hiítor. Salonit. C. 37. et  feqtj.
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$• i4 8 .
Azt sem halgathatom el, a’ mit fzent koronánk 

III. András király halála után fzenvedett. Az Árpád 
férfi maradékai ezen fejedelemmel együtt el fogyván, 
nagy í'zakadás támadott a’ nemzet között a’ királyi, 
válafztás miatt. Egy réfze a’ Tseh király fiát Ven- 
tzelt; másik pedig Róbert Károly Siciliai fejedelmet, 
válafztotta királyának. Mind ketten IV. Be'la király 
leány ágon fzármazott unokái voltának, és igy mind 
ketten just tartván a’ Magyar Birodalomhoz , egyik 
a ’ másiknak engedni nem akartak. Amannak ügyét 
édes attya válalta magára, ennek pedig VIII. Bo- 
nifacius R. Pápa fogta pártyát. Minthogy a’ Ren
dek küzül többen kedveztenek amannak , mint 
ennek, ahoz képest ki kérvén attyátol Szekesfejér- 
várra vitték , ’s fzent koronánkat fejére tették; 
mellyet értvén a’ Római fo Pap, égy koronát 
kéízitetett, ’s azzal koronáztatta meg Róbert Ká
rolyt, fzüntelen azt hányván a’ Magyar nemzetnek 
ízemére, hogy az ö hire ’s engedelme nélkül sen
kit királyságra nem válafzthattak, sót égyházi bün
tetéssel fenyegette mindazokat , valakik parantso- 
lattyának nem engedelmeskednének. A’ Tseh király
nak is világosan meg izente, hogyha ö , és fia va« 
lamelly just tartanának a’ magyar koronához, vagy 
magok , vagy biztosaik által jelennyenek meg a’ 
Római udvar előtt, ’s ott folytassák ügyöket. Mellyet 
nemtsak nem miveit a’ Tseh király; sőt egyene
sen tudtára adatta nekie, hogy ö egy átallyában 
nem ismeri ötét egy olly fzemélynek lenni, a’ ki 
nekie e’ világi dolgokban birája lehetne. Ennek- 
felette a’ magyar Rendek is világosán meg mon
dották a’ Pápa követének, hogy ök a’ Római ud
vart uroknak lenni nem ismerik, ’s nem is akarnak 
a ’ király valafztásában attól függeni.
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§• *49- '
Mind a’ Tseh király váíafzán, mind a’ magyar 

Rendek izenetén nagyon meg bofzrzonkodott Bont- 
facius Pápa, és azt kivanván, hogy a’ földi kirá
lyok lábai zsámolyához le boiúlván kérjenek ma

goknak tőle kegyelmet, elsőben is a’ Ventzel hittel 
petsételt engedelmesség alól óldozta fel a’ Magya
rokat, annakutánna átkot fzórt azokra, a’ kik Rá
fiért Károlynuk meg nem hódolnának, avagy ötét 
akadályoztatnák a’ magyar korona meg nyerésé
ben. Minthogy még ekkor olly vélekedésben volt 
e’ világnak nagyobb réfze, hogy a’ Római fő Pa
poknak kezeikben legyenek a’ mennyorfzágnak és 
pokolnak kúltsai, sok Magyarok meg rettentek a’ 
Yaticanából ki repült ménykönek forgó fzelétöl, el 
pártoltak Ventzel királytól, ’s Róbert Károly hűsé
gére áliottanak. Ezt látván a’ Tseh király, hogy 
a’ következhető vefzedelem közül fiát ki ragadhas
sa, 1304. efztendöben egynéhány ezer emberével 
a’ Rákos mezejére fzállott, fiát oda által hivatta, . 
és vele együtt a’ fzent koronát és klenodiurnokat, 
az Orfzág Ilire nélkül Prágába által vitte k).

§. 150.

E’ nem reménylett történet nem kis nyughatat- 
lanságot okozott a’ Magyaroknak. Nem annyira 
fzomorkodtak ők Ventzel király tölök való el tá
vozásán, mint inkább a’ koronának és királyi kle- 
nodiumoknak el vitetésén. Mellyhez'képest, hogy 
mind azokat vifzfza nyerhessek, mind a’ Római 
udvarnak meg mutathassák azt, hogy ok senkitől 
nem függő fzabad nemzet legyenek, és tovább is

k) Vid. J oh. T h u r o t z i i  Chronic. C, 85. et D u b r a v i i  

Kiftor. Bohemia^ L, ig.



meg akarják a’ királyi válafztásttak jussát tartani, 
a* Baváriai Hertzeg fiát Ottót hívták a’ magyar bi
rodalom’ kormányára. A ’ mint hogy engedett is ö 
a’ Rendek’ kívánságának; de mivel jól ismerte a* 
magyar nemzet indulattyát, és azt is eleve el látta, 
hogy az ö méltósága mind addig állandó nem len
ne , valameddig a’ törvényes korona fejéré nem 
tétettetne ; első gondjait is annak vifzíza fzerzésére 
fordította, és izemélye fzerént a’ Tseh királyhoz 
menvéu, nemtsak vifzfza nyerte ezen fzent zálogot, 
hanem arra vette Ventzel királyt, hogy ö minden 
Orfzágunkhoz való jussairól önként le mondott. 
Melly történetnek hire a’ Magyaroknak fülébe érkez
vén , Róbert Kdrolytól ismét el állottak, és semmit 
nem hajtván Bonifacius Pápa fenyegetéseire, Ottót 
1305. efztendöben a’ vifzfza hozatott koronával meg 
koronázták. Elejenten láttatott az új királynak a' 
hizelkedö fzerentse kedvezni, kiváltképen az emlí
tett Római fö Páp halála után. ö  maga is mind 
adakozósága , mind igiretei , mind maga le- 
erefzkedése, ’s nyájás tarsalkodása által igyekezett 
a’ nemzetnek fzivét meg nyerni. E’ végre az Or- 
fzágnak nagy réfzét bé járván, koronás fővel mu
togatta magát a’ varasokban és falukban. Kevésbe 
műit, hogy ezen gyengesége által el nem vefztette 
koronáját. A ’ nemzetnek akkori bé vett fzökása 
fzerént., ö is nem kotsin hanem ló haton járt ide 
’s tova, és egy efztergárott ládatskába zárva lo- 
váfza lovának nyereg kápajára függefztette a’ fzent 
koronát. Történt pedig, hogy egykor éjei utazván, 
lováfza a’ korona tartó ládatskát el ejtette, és más 
nap viradtakor vette a’ kárt etzre. A’ király ért
vén a’ dolgot, nagy sietséggel vifzfza küldötte em
bereit az el vefzett koronának úton, ’s út félen való 
keresésére. Meg is lelték azt épen azon a’ helyen , 
a’ hol a’ nyereg kapáróL le esett, ’s vifzfza vitték



a’ reménység és félelem között tántorgó Ottó ki
rálynak l) .

v $. 151.

Bonifaeius halála után pápaságra emeltetett VI. 
Kelemen is inkább kedvezett Róbert Károljnak, 
mint Ottó királynak. Ez okon 1307. efzt. egy pápai 
levelet (Rrevét) tévén közönségessé, az Anyafzent- 
egyhnz kebeléből való örökös ki rekefztéssel fenye
gette azokat, a’ kik Ottó pártyán voltának. A’ 
magyar Rendek jól tudták ugyan azt, hogy a’ Pápá
nak tsak annyi jussa legyen Hazánkhoz, mint né- 
kiek Rómához ; de minthogy egy réfzröl magok 
is meg unták a’ sok villongást, más réfzröl pedig 
féltek a’ reájok következhető vefzedelemtöl, önként 
el hagyták Ottó királyt, lliyetén kétséges kimenetelű 
állapattyában ö is , az akkori Erdélyi hatalmas 
Vajdához Ldfzlóhoz folyamodott, ’s tölle kért segí
tséget, melly feltételében nemtsak nem boldogult, 
hanem inkább az emlitett Vajda látogatására mén-' 
vén, tömlötzbe vettetett, koronájától is meg fofz- 
tatott, és el sem botsáttatott<^nind addig, valamed
dig a’ királyságról le nem mondott.

§■  152-

Illyenképen vége lévén a’ korona miatt támadott 
vetélkedésnek, az Orfzágnak Rendjei, fz. András 
havának 12. napján 1308. efzt. a’ Rákos mezőre 
öfzve gyülöttek, és égyenlö akarattal Róbert Ká
rolyt válafztották a’ királyságra. Mennél kevesebb 
bizodalma volt nekie, és a’ Pápa követjének a’ 
korona meg nyeréséhez, annál nagyobb örömet oko-

l) Id. P. 1. c. 85* et B o n f i n i t j s  Decad. III. L. 9. It. B á n * 
z a n i  Epit. Rer. Hungar. Indie. 17.
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•zott nékiek ez eV kedves történet. Egyedül a’ fzent 
koronának Erdélyben való létele fzorongatta eliné- 
jeket , mellyet tellyességgel vifzfza nem akart a’ 
Vajda adni. JVlinekokáért Geniilis Kárdinál, a’ fö 
Rendeknek meg égyezésével, 1309. efzt. mind az 
Erdélyi Vajdát, mind az új királynak engedelmes
kedni nem akarókat ki tiltotta az Anyaízentegyház
ból , ’s azt végezte, hogy, ha a’ nyakas Vajda, 
efztendÖ el forgása alatt vifzfza nem küldené a’ 
koronát, új korona kéfzitessen , a’ régi pedig íbfz- 
tattasson meg előbbi erejétől és ditsöségélöl. —  Ügy 
is történt a’ dolog, mivel az Erdélyi Vajda, sem 
a’ magyar Rendek sokízori kérésének, sem a’ Pápa 
követje fenyegetésének nem engedelmeskedvén, egy 
új korona tsináltatott, meg áldatott, meg fzentelte- 
tett, és azzal, íz. Iván havának XT. napján 1309. 
efzt. Róbert Károly Székesfejér váron meg is koro
náztatott.

S- ' 5 3 -

Szent koronánknak illyen módón történt meg fzen- 
tségtelenitetése nem kévés nyughatatlanságot oko
zott a’ nemzetnek. A’ nemesek és tilztviselök egy 
darabig tsak dúltak fúltak Gentilis Kárdinál és a’ 
Papság ellen, annakutanna pedig világosan kezdet* 
ték őket kárhoztatni , hogy azon fzent zálogot, 
mellyel előbbi királyaik meg koronáztattak, min
den ízentségétöl meg fofztották. Ennekfelette el vé
gezték azt magok között, hogy valameddig Róbert 
Károly a’ régi fzent koronával magát meg nem ko« 
ronáztattya, mind addig valóságos és törvényes 
királynak lenni nem fogják ötét ismerni. Ezt a’ 
nemzetnek alattomban mind jobban jobban neve- 
kedö békételenségét efzre vévén Tamás Efztergomi 
Érsek, nem vártd az abból következhető zenebo
nát; hanem maga el rnenvén Erdélybe, mind fzép

P
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fzavai, mind igiretei által arra vette a’ Vajdát, 
hogy ö nemtsak viíizfza adta a’ fzent koronát, liá
néin egyfzersmind a’ királlyal is meg békellelt, és 
önnön magát kegyelmébe ajánlotta. Melly í'zeren- 
tsés történeten meg örülvén Károly király , noha 
előbbi kettős koronáztatását elegendőnek lenni 
itilte; mindazonáltal, hogy a’ nemzet vélekedésének 
engedni, és a’ kösség elméjét tsendesiteni láttasson, 
1310. efzt. közönséges gyűlést tartott a’ Rákos me
zején, holott a’ viízfza nyert fzent koronát és kle- 
nódiumokat a’ Rendeknek meg mutogatta, és vé
lek együtt Székesfejérvárra meDvén, kis afzfzony 
havának 27. napján magát a’ fzent koronával is meg 
koronáztatta.

S- *54-
Lájos, Zsigrnond és sillert királyok alatt sem

mi nevezetes változás nem érdeklette fzent koro
nánkat. Már ö alattok el kéfzült a’ Vissegrádi vár, 
holott fzoros őrizet alatt tartattak az Orfzág kle-' 
nodiumjai. A* lég fortélyosabb ellenség sem fékez
hetett volna oda egy könnyen, ’s el nem ragad
hatta volna azokat. Még is mit nem miveit egy 
álnok afzfzony, sillert király özvegye Ersélet. Ké
telkedvén Ö, hogj>- férfi magzatot fogna e’ világra 
fzülni, maga azt javaslotta az Orfzág Rendjeinek, 
hogy egy olly fejedelmet válafztanának a’ király
ságra, kinek elegendő efze ’s ereje lenne Hazánk 
ellenségeinek az Osmanoknak meg zabolázasára. 
A’ Lengyel királyra Uláfzlóra esett a’ sors, a’ ki a’ 
Magyarok hivatalát el fogadván, magát, mind az 
özvegy királynénak feleségül való vételére, mindPo- 
doliának, Russiának és a’ Szepes Vármegyei el za- 
logositatott 13. városoknak, minden költség nélkül 
való vifzfza adasára ajánlotta. Az özvegy király
nénak is tettzett ez a’ hafznos fel tétel. Azom bán
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míg a’ magyar követek Krakoviában mulattak vol
na, férfi magzatot hozván e’ világra, a’ Tzillei 
Grófnak Ultiknak ingerlésére előbbi fzavát meg má
solta, és egy áta’lyában fzületett tsetsemö fiának 
akarta a’ magyar koronát meg fzerezni m). Melly 
afzfzonyi álhatatlansága által sok ziirzavárt tsinált 
a’ Hazában , mivel Uláfzló király már akkor el fo
gadván a’ magyar követek hivatalát, gyalázatnak 
tartotta arról le mondani, és igy kéntelen volt az 
özvegy királyné ellen hadat indítani. De mineke- 
lőtte ö Magyar Orfzágba érkezett volna, Érseket 
királyné, három hólnapos tsetsemö fiát, Kis-Láfz- 
lót, böltsöjében meg koronáztatta, a’ fz. koronát 
a ’ Vissegradi várból el lopta, és mind azt, mind 
kisded fiát III. Fridiik Római Tsál'zárnak oltalmá
ba ajánlotta.

\ ^
$• l-55-

Tudván azt ez a’ fzentség törő ravafz afzfzony, 
hogyha a’ Magyarok eízre vefzik tolvajságát, bizonyo
san utánna fognak menni, és ötét érdeme fzerént 
meg büntetik. Ahozképest Austria felé való utazá
sában nem bátorkodott az Orfzág úttyán járni, ha
nem a’ Rába közre fordult. Egynéhány napi és 
éjjeli utazása után meg fáradván, a’ Ladoni famí
liához tartozó Mihali kastélyban meg állapodott i 
ittenis pedig fzüntelen furdaltatváu a’ lelki ismeret 
által, nagy félelem között Volt, ’s a’ fák levelei
nek tsördülésére is meg dobbant fzivében. Hlyeién 
fzorongattatások között lévén, nem rnérefzlette a5 
fzent koronát magánál meg tartani, hanem egy, *

m) C illey  ( Cornitalus Ciilejenfis) hajdan , egy Austriai 
Grófság volt a ’ Szava és D ráva között, ebből a’ Grófi 
Házból fzármazott Borbála Zsigmond Tsálzár második 
felesége, ennek az Ersébetnek ízúlö annya.

P a



kastély kapuja ellőtt álló vén odvas fának üregjébe 
rejtette, ’s egy bérbe fogadott parafztal őriztette; e* 
mellett egynéhány kémeket küldött ki az utakra, 
hogy nekie mindenekről hirt adnának ; de mivel 
még ekkor tolvajsága napfényre nem ment, fzeren- 
tsésen által hozta Austriába a’ fzent koronát n). —  
Azomban Ulájzló király is el érkezett Magyar Or- 
fzá*gba, és Buda várát el foglalván, Garay Láfzló 
korona őrzőt magához hivatta Vissegradról, és el 
sem botsátotta mind addig, valameddig ö, a’ vár
nak kultsaival égyetemben a’ királyi klenódiumo- 
kat is által nem adta ki küldetett biztosainak. E’ 
meg lévén, minden tóvábra való halafztás nélkül 
által ment a’ király a’ fő Rendekkel égyütt Szé- 
kezfejérvárra, olty- véggel, hogy ottan magát meg 
koronáztassa. Oda vitettek a’ királyi klenódiumok, 
és a’ fzent koronát tartó vasas láda is, fel nyitat- 
tatott az arra rendeltetett papi és világi urak előtt 
a’ fzokás fzerént, és imé üresen találtatott a’ ko
rona tokja , mellyen mindnyájan meg rémülvén, 
tudtára adták a’ királynak, hogy a’ korona nin- 
tsen, és minekutánna sok fzitokkal ’s átokkal illet
ték volna a’ korona őrzőt Garay Láfzlót, a’ fzent 
István király ereklyéi mellett tartatott koronát elő 
vettek , és azzal meg is koronázták Ulájzló ki
rályt o).

$• 156.

Ekkor vették efzre a’ Magyarok az özvegy ki
rályné Ersebet fzentségtörö tselekedetét , mellyen 
annyira fel is gerjedtek, hogy, ha maga a’ király

n) P e t r . de  R e w a  de Monardb, #t S. R .  Hungar. Coron. 

Centur. V.

o) l d .  ibid.



meg nem engefztelte volna őket, bizonyosan dirib- 
ról darabra vagdalták volna a’ korona fö Gondvi
selőjét Garay Láfzlót. Elsőben fzép fzóval, annak- 
utánna fenyegetéssel is kénfzeritették a’ királynét 
a’ fzent koronának vifzfza küldésére ; ö pedig biza
kodván Fridrik Tsáfzárnak segitségében , jófzót. sem 
adott a’ hozzá ment magyar követeknek, sőt in* 
kább, minekulánna attyáról, ’s férjéről reá maradott 
kintseit Austriában el tékozlotta volna, négy Ízben 
‘2\iyO. aranyat vett fel költsön Fridrik Tsáfzártól a* 
koronára. Azon közben I. Ulájzló magyar király az 
Mjnurat Török Tsáízárral kötött frigyet Julián Kár- 
dinálnak ingerlésére meg másolván, ellene táborba 
fzáilott , ’s Fúrna mezején való ütközetében el 
esett p). Melly fzomorú történet ketté vágta ugj'an 
a’ korona miatt támadott pert, úgy hogy , az egefz 
magyar birodalom Kis Láfzlonak meg hódolt, de 
még is azért vifzfza nem adta Fridrik Tsáfzár a’ 
koronát. A’ gyenge idejű és elméjű királynak sem 
tekéntete, sem elegendő hadi ereje nem volt annak 
vifzfza fzerzésére. Az isteni bölts gondviselés Cor- 
virtus Mátyás királynak hagyta ezt a’ fzerentsét. 
Ez a’ valóságos magyar ágyéktól fzármazott, magyar 
emlőkön neveltetett, és magyar indulattal bíró fe
jedelem , tudván a’ nemzetnek királyi koronájáról 
való vélekedéseit, mingyárt uralkodásának kezde
tében annak vifzfza fzerzésére fordította gondola
tait. E’ végre követeket küldvén Fridrik Tsáfzár- 
Jhoz, magát az Ersébet királyné által tétetett adós
ságnak le fizetésére kötelezte, úgy mindazáltal, 
hogy a’ korona vifzfza küldettessen. Elejenten nem 
is volt a’ Tsáfzár a’ követek’ kérésének tellyesité- * 111

p) Lásd ennek fzerentsetlen ütközetét és halálát Osmanog.
111. Rétiében §. 47. pag. 90.
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setöl idegen, mivel mindazonáltal mind az akkori 
Nádorispán Garay Lájzló , mind több Hunyadi 
Háznak titkos ellenségei ki akarták Mátyást a’ királyi 
méltóságból küí'zöbölni, ellenkező gondolatokat ver
tek fejébe, és arra vették a’ Tsáízárt, hogy a’ ki
rály követeit üres válaízízal botsássa vilzlza. Ügy 
is történt a’ dolog. Mellyen eléggé bofzlzonkodott 
ugyan a’ király, de mivel még ekkor nem tartotta 
hafznosnak lenni, a’ koronának eröfzakosan való 
vifzfza vételét, fzivének belső fájdalmait el titkol
ván, kedvezőbb időre halaíztotta fel tételének ki 
nyilatkoztatását. e

© §• 1.5 7 *

A ’ Hunyadi érdemes Ház boldogságának irigyei, 
kiknek Üjlaki Miklós Erdélyi Vajda, és Garay LáJ'z- 
ló Nádorispán voltak fejei, Mátyás király békes- 
ségestürésén meg bátorodván, 1459. efzt. titkos gyű
lést tartottak német Újvárban, holott ötét, mint- 
koronázatlan fejedelmet birodalmától ( de tsak ízó
val, nem pedig valósággal) meg foíztván, Fridiik 
Tsáfzárt válafztották a’ királyságra, hűségére fel 
eskütték, és a’ mint iratik, a’ nálla zálogban lévő 
magyar koronát fejére is tették, E’ nem várt tör
ténetnek hire olajat öntvén a’ király meg sebesült 
l’zivére, fz. Mártoni Fagy Simon vezérét egynéhány 
ezer emberrel oda küldötte , a’ pátorsokat ízéllyel 
űzette, és a’ Haza ellenségeinek lenni hirdettette. 
Ekkor vették efzre magokat ellenkezői , és meg 
bánván gonofz tselekedeteket, kégyelmet kértek a’ 
királytól, ’s nékie további hűségeket igirték. Kik
nek hitetlenségét nemtsak meg nem befzízúllotta a’ 
nagy lelkű király , sót inkább ízembe tűnő kegyel- 
mességgel tetézte meg őket. Nevezetesen Garay 
íájzlót előbbi méltóságába vifzfza helyheztetvén,



gazdag jöveldemü jófzágokkal ajándékozta meg q) , 
Újlaki Miklóst Horvát orfzági és Machóviai Bán
ságra emelte, és egyfzersmind Bosniai királlyá tette, 
melly bölts adakozósága által mind őket, mind az 
ö utánnok halgató pártos Magyarokat állandókká 
tette törvényes fejedelmeknek tartozó hüségékben.

$• k58-
Minthogy pedig ennek a* magyar Hazában tá

madott tűznek Fridrik Tsáfzár volt a’ gerjefztöje, 
a ’ király is azon igyekézett, hogy Ötét valami úton 
módon meg bofzfzúlhassa. E’ végre Albert Austriai 
hertzeggel, a’ ki Fridiiknek vele tselekedett törvény
telenségeit nem fzenvedhette, titkon frigyet fzer- 
zett, és arra kötelezte magát, hogy ötét ősi örök
ségeiben vifzíza fogja helyheztetni. E’ dolog elég 
nagy ízöget ütőt ugyan a’ Tsáfzárnak fejébe; még 
is mindazonáltal, hogyha II. Pius R. Pápa közikbe 
nem vetette volna magát, kéfzebb lett volna telhe
tetlen fösvénységének egynéhány ezer embert fel 
áldozni, mint Mátyás király, és Albert hertzeg 
törvényes kívánságaiknak engedni. Ez a’ bölts papi 
fejedelem tehát mind addig kérte ’s intette a’ Tsá- 
fzárt, mig ofztán, nemtsak Albert hertzeg testvér 
attyafiának ki elégitésére, hanem a’ magyar koro
nának viízfza adasára is le kötelezte magát, olly 
fel tétellel, hogy nékie a’ koronáért hatvan ezer 
arany fizettessen, és Sopron, Kis Marton, Kofzög, 
és más több környül belöl fekvő várasok, várak és 
faluk örökösen által adattassanak. ’s a’ t. Hogyha 
ekkor a’ Magyarok józanon gondolkodtanak, és 
a’ Lengyel nemzetnek példáját fzemeik előtt tart-

q) Vid. S i e p h . K ap r i na i  Iliftor. Diplomát, R c g n i  Hun- 
gar. P. II. p. 369.



van, új koronát kéfzitettek, és azzal koronázták 
volna meg Mátyás királyt, el merem mondani, 
hogy Fridiik Tsáfzár nem befzéllett volna velek 
olly magas hangon, jobban mérsékelte volna tör
vénytelen kívánságait r). Minthogy pedig jól ismer
te a’ Magyaroknak indulattyát , tudta , minémii 
bal vélekedésekkel legyenek koronájoknak eredeté
rő l, azt i& képzelte magának, hogy ok kéfzebbek 
lefznek Orfzágoknak felét néki által engedni, mint 
a’ nálla lévő koronától meg fofztattatni; e’ volt azo- 
ka, hogy ö annyi fzertelen váltsag pénzt, ’s annyi 
fzép varasokat és falukat kívánt azért magának 
adattatni.

§• *59*

Nem akarván Mátyás király illy nagy követke- 
zésü dologban semmit magától végezni, 1462 efzt. 
közönséges gyűlést hirdettetett Budára, holott a* 
Kendek eleibe terjeíztette Fridrik Tsáfzár kívánsá
gait. Olly rendkívül való buzgóság gerjedett a’ je-. 
lenvalókban a’ koroná vifzfza fzerzésére, hogy min
deneket meg igirtenek annak váltsagáért, és midőn 
a’ kívánt summa pénz miatt kérdés támadott vol
na , tsak egy sem találtatott közülök, a’ ki kéíz 
ne lett volna efztendei jövedelmének felét azon 
végre fel áldozni s). Az is tudva lévén ö elöttök, 
hogy a’ Tsáfzár igen változó elmejü ember legyen,

r) I. Lajos M agyar és Lengyel Orfzági király halála után 
a ’ Jagellói Házból fzármazott I. U láfü ót  válafztottak a ’ 
Lengyelek királynak. Minthogy pedig M ária  Lajos király 
leán ya, és férje Zsigm ondTsáizár  just tartottak a ’ Lengyel 
koronához , nem akarták azt kezek közül ki botsátani. 
Mellyen meg bofzfzonkodván a ’ Lengyelek, egy új koro
nát kéfzitettek, ’s azzal koronázták meg Uláfzlót. 

j) V id . G k o r g i i  P r a y  Annál. Reg. Hung. ad a. 1462. 
pag. 268.
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nem késedelmeztek a’ korona vifzfza váltásával, 
hanem hirtelen öfzve fzedték az igirt summát, és 
a’ következő 1463. efztendöben hozzá küldötték 
Várdai hívón Ralotsai Érseket, Vitéz János Váradi 
Püspököt, Újlaki Miklós Erdélyi Vajdát, Páluczi 
Lájzló Orfzág biráját, és Zápolya Deák Imre í'ö 
kints tartót. Ezek, és velek együtt három ezer ma
gyar lovasok menvén Austriai Újvárosba , nagy fé
lelmet okoztak a’ Tsáfzárnak, a’ ki úgy vélekedett, 
hogy az ö hozzá küldetett követek erolzakosan 
fogják tölle a’ koronát el venni. IVlellyre való nézve 
postája által világosan meg izente nékiek, hogy ö 
Vitéz Jánoson, Pálotzi Láfzlón, és 200. lovason kí
vül senkit is lakó városába be nem fogna botsátani. 
Vitéz János, a’ ki külomben is igen elmés, vigyázó 
és ékesen izolló ember volt, annyira vette a’ Tsáízárt 
fzép és nyájas befzédjei által, hogy ö következendő 
fel tételek alatt vifzfza adta a’ kívánt koronát.

1. Mátyás király a’ Tsáfzárt attyának, e’ pedig 
amazt fiának fogadja.

2. Mátyás király ugyan holta napjáig tökelletes 
jussal bírja Magyar Orf'zágot; de mivel ö is, 
t. i. a’ Tsálzár némellyek által királyságra vá
lasztatott, és a’ fzent koronával meg is koro
náztatott vala, nékie is fzabad legyen magyar 
király nevezettel élni.

3. Hogyha Máityás király semmi törvényes ma
radékot nem hagyua maga után, akkor, vagy 
ö maga a’ Tsáfzár, vagy az ö férfi maradéka1 
közül egyik valamellyik válalztasson a’ ma
gyar királyságra.

4. Minden ellenek fel támadható ellenségek elleti
védelmezzék egymást.

5. Az addig meg történt bofzfzúságokról mind 
ketten felejtkezzenek el, és, sem egyik, sem 
másik boízízút ne állyon a’ vett bofzlzuságért.



6. Fraknó, Kohold, Kis Marton, Köfzög és Ro
hant z Fridrik Tsáfzár birtokában maradjanak 
holta napjáig, azután pedig fzabad legyen azo
kat a’ Magyaroknak vifzfza váltani olly árron, 
a’ minémüben meg egyezhetnek maradékjaival.

7. Nemtsak a’ jelenvaló követek; hanem maga a* 
király, és az Orfzág Rendjei is jóvá haggyák 
ezen mostan kötött í'zövetséget, és azt tulaj
don kezek’ alá Írásaikkal is meg erősítsék 
’ s a’ t. t).

§• 160.

A ’ békesség pontyainak jóvá hagyattatása, és 
még petsételtetése után , le olvasták a’ követek a’ 
60. ezer aranjrat, a’ Tsáfzár pedig által adta né- 
kiek a’ nálla 24. efztendökig zálogban heverő fzent 
koronát. Ha ezer nyelvem volna, és ha mindenik 
Demosthenes ékesen fzollasának ajándékával bírna 
is, még sem tudnám a’ magyar nemzetnek akkori 
örömét elegendöképen ki befzélleni, ’s annyival in
kább le Írni. Nagy krtsin, öreg ifjú, gazdag fze- 
gény, egy fzóval, minden a’ ki tsak fejét ’s lábait 
mozdíthatta, tapsolt ’s ugrándozott örömében, mint
ha ugyan e’ világnak minden ki gondolható ditsö- 
ségét nyerte volna meg. —  Halván a’ követeknek 
fzerentsés vifzfza térését, ezrenként mentenek eleik
be , térdet fejet hajtottak a’ koronát vivő fzeker 
előtt, és fzünetlen hányták magokra a’ kerefztet. A ’ 
vakok, bénák, sánták, nyavalyások ki vitették ma-

íj  Id. ibid. ad a. 1463. —  Meg tartásra méltó do lo g , 
hogy Fridrik Tsáfzár meg nem engedte a ’ korona vál- 
tsagaért néki adattatott summát a’ békesség oontyai 
közzé fel tenni, attól fé lvén , hogy az egéfz világ tör
vénytelenséggel, és fösvénységgel fogná ötét vádolni.



gokat az utaknak feleire, olly hiedelemben lévén, 
hogy ezen angyali koronának tsak árnyéka is épek
ké ’s egéségesekké fogná őket tenni. Azomban mind 
egyik, mind másik előbbi áUapattyában ment, ’s 
vitetett honnyába vifzfza. —  A’ fzárnyon repülő 
hír Budára is el jutván , fegyverbe öltöztette a’ 
férfi lakosokat, el kéfzitette a’ levegő eget tsattog- 
tató hadi fzerfzámokat, és az örömmel meg tért kö
veteknek eleibe menydörgö fzózatokat fúvatott. A’ 
papok fzentséges ruhákba fel öltözve , és lobogó 
zafzlokkal mentenek régen óhajtott drága kintsek- 
nek el fogadására. Minekutánna a’ felső váiba ér
kezett és le tetetett volna e’ fzent zálog , egy
más haját tépte ’s fzaggatta az annak látására , ’s 
illetésére vágyakodó sokaság. —  Mátyás király ugyan 
maga jelen nem lehetett a’ Törők ellen Bosnya Or- 
fzágban folytatott hadakozása miatt; de távol lété
ben is felettébb örvendett a’ koronának vifzfza nye 
résén, olly reménységgel lévén, hogy minekutánna 
ö azzal meg koronáztatik, meg fog eddig fzenve- 
dett nyughatatlanságaitól menekedni, meg fognak 
a’ Hunyadi Háznak ellenségei fzégyenülni, nem fog
nak többé ellene pártoskodni. Mellyeket. hogy annyi
val előbb el érhessen, kővetkező 1464. efztendöb. 
Böjtmás havának 29. napján meg is koronáztatta 
magát.

§. 161.

Soha sem forgott fzent koronánk annyi vefzede- 
len között, mint a’ Mohátsi fzerentsétlen ütközet 
után, még is ekkor is meg tartotta azt az isteni 
gondviselés fzerentsénkre. Lég ottan, hogy II. Lajos 
ártatlan király halálának Ilire hazánkban közönsé
gessé lelt, mingyárt két fö emberek kezdettenek an
nak el nyerhetése miatt egymással vetélkedni, u.
m. Zápolya János Erdélyi Vajda, és Furdinánd Aus-



triai hertzes; Lajos testvér nénnyének férje. —  A' 
miképen az illyetén kétséges körnj ül állasokban 
fzokott lenni, a’ magyar nemzet meg hasonlóit, 
és egyik réí'ze amannak, másik pedig ennek kedve
zett. Amannak baráttyai Tokajban öfzve gyűlvén, 
királyságra válafztottak, és a’ fzokás fzerént meg 
is koronáztak ötét Székesfejérváron. Ellenben Bá- 
thorj István azon időbeli Nádorispán, a’ ki maga 
is vágyakodott vala a’ királyságra, irigyelvén Zá
polya János fzerentséjét, gazdag igiretek által meg 
nyerte a’ magyar fo Rendeket, ’s Ferdinándot hi
vatta a ’ birodalom kormányára , a’ ki mingyárt 
iiadat indított János király ellen , és hogy fel 
tett tzéllyában boldogulhasson , az akkori koro
na őrzőt Pere'ny Pétert a’ S. Pataki uradalom igi- 
rete által pártyára vonta, és magát a’ nálla lévő 
koronával Székesfejérváron meg is koronáztatta, 
Zapolyát pedig az Orfzágbói ki űzvén, minden Örök
ségeitől meg fofztotta.

$. 162.

Illyetén fzomorú környül állásai között, Lengyel 
Orfzágba vonta magát János király, és midőn sem
mi jó véget nem érhetett volna Ferdinándal, Lasky 
Jeromos tanáts adasára Soliman Török Tsáfzárhoz 
folyamodott, ’s tölle kért vetélkedő társa ellen se
gítséget. E’ volt első kezdete fzegény Hazánk más
fél fzáz efztendökig tartó nyomorúságainak. —  So
liman, ez az minden emberi érzékenységtől üres 
fejedelem, a’ ki egéfz ditsöségét és boldogságát a’ 
gyözedelmekben helyheztette, kapván az alkalma
tosságon, j529. efztendöben ki indúlt Konstántziná- 
polyból, és a’ Dráva vizén által jővén, űjobban le 
telepedett a’ Moháts mezején, ott holott ennekelöt- 
te három efztendökkel, mind ártatlan királyunkat, 
mind nemeseinknek ízinét el vefzgette. Halván Já-



•
nos király Solimannak hadi kéfzületeit, oda hagyta 
Lengyel Orfzági fzámkivetését, vifzfza jött az Or
szágba, és mindenfelől sok követőket kapván, tiíiz- 
teletére ment , ’s köfzönte , hogy ötét oltalmába 
venni nem sajnállottá. Felettébb örvendett az Os- 
mani kevély fejedelem e’ történeten , látván, hogy 
egy olly nemzetnek királlyá, inelly annakelÖtte 
nemtsak a’ Mahomet követőinek, hanem az egéfz 
világnak tsudájára , és rettentésére volt, magát ö  

előtte meg alázta. Melly öröme nagyon öregbedett 
az által, hogy azután egynéhány napokkal, nem
tsak a’ korona őriző Peréni Péter, hanem vele együtt 
a ’ fzent korona, és egyébb királyi klenódiumok is 
markába estenek u).

$• 1 %

Nem tudom mitsoda indulattal bírt ekkor Soli- 
man Tsáfzár, hogy e’ drága zálogot több ragado
mányaival egyetemben Serali kintses tárába nem 
küldötte. Vagy nem tudta a’ magyar nemzetnek 
arról való felséges gondolatait, vágy János királyt 
nem akarta meg fzomoritani, ’s magától égyfzerrc 
el idegeniteni. Elég az ahoz, hogy minekutánna 
Buda vára alá érkezett volna, a’ királyt, az ötét 
követő nemesség fzinét, és a’ magyar hadi seregek
nek fő vezéreit magához hivatván , igy fzóllott 
János királynak: Jól tselekedted, úgymond, hogy cC 
Rémetek által meg fofztatván orjzágodtól, hozzám 
folyamodtál nyomorúságaid között, ’j  töllem kértél 
ellenek való segítséget. Minekutánna azért birodal
madba való helyheztetésed miatt indított hadakozá
somat fzerentsésen folytattam , \r töke'lletességre vit
tem volna: mái napon atyámfiának, \r barátomnak

u  N icol . IsTVANrrii Hiítoriar. lá b .  X I .
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fogadlak tégedet, és mind Budának, mind az egefz 
Országnak királlyáva tefzlek, süt azt igin m tené* 
ktd, hogy ennek ut ár ma is segítőd ’s tutorod lefzek. 
Imé nagynak a’ korona, királyi páltza, cj //*<£*. 
királyi klenodiumok. Kérlek, ezeknek által vételével 
emlékezzél meg jótéteményeimről, egyfzersmind pedig 
azt kívánom, /mgy segítségem által vifzfza nyert or- 

fzágodat sokáig bírhassad, és következendő maradé
kaidnak által adhassad. Tinéktek pedig fő Rendek 
azt parantsolom , //ogy, //« bofzfzúló fegyvert met érezni 
nem akarjátok (ekkor óldal fegyveréhez nyúlt,) egefz 
tifztélettel, 's engedelmességgel legyetek királyotokhoz, 
’s a’ t. Ezek után arra kérte János királyt, hogy 
az ö tölle el pártolt Eíztergomi Érseknek Várdai 
Pálnak, és Peréni Péternek, kik mind ketfen kezébe 
estenek va la , meg engedjen, ’s fogadja viízí'za őket 
kegyelmességébe. Mellyre a’ király, a’ ki másként 
is igen fzelid terméfztü és engedelmes fejedelem 
volt, örömmel réá állott, és ámbár láttatott is ál
landó hűségekről kételkedni, még is mingyárt ke
zet fogott velek, és őket nemtsak örökségeiknek 
birtokába , hanem előbbi méltóságokba is vifzíza 
helyheztette x).

§• JÖ4.

János királynak ez a’ Solimannal való fzövetsége 
mind ö magának, mind a’ nemzetnek igen nagy 
kárára fordult. Azok is, a’ kik eddig kéfzek vólták 
volna javaikat és életeket mellette fel áldozni , meg 
utálták Soliman előtt való illetlen maga meg ala- 
zásáért, ’s lassan lassan el hajlottanak tőle. A 5 
nemzet pedig nemtsak semmit nem nyert az Osma- 
nokkal való barátságából, sőt inkább, a’ mint a’

x) Vid. W o l e g a n ö , de B e t h l e n  Hifior. L. x. p.  59.



következések meg mutatták, vifzfza fzerezhetetlen 
károkat fzenvedett. Mellyet tsak hamar azután ma
ga János király is meg ismervén, és hibás tseleke- 
deteit meg bánván , békességre kívánt Ferdinándal 
lépni, és 1538- efztendöben következendő pontok
ban égyezett meg vele Sbliman Ilire nélkül:

1. Hogy ö sem titkon, sem nyilván nem fog az 
Osmanokkal barátkozni.

•2. Hogy ö Buda várával, Magyar Orfzágnak fe
lével és Erdéllyel meg elégedvén, az Orfzág
nak felét Ferdinándnak engedi.

3. Hogy az ö halála után, mind a’ két Orfzág 
a’ koronával együtt Ferdinánde' legyen.

4. Az ö maradékai pedig elégedjenek meg Sze- 
pes Vármegyében fekvő ősi örökségeivel, ’s a’ t.

Melly fogadásait nemtsak bé nem tellyesitette 
János király; sőt 1540. efztendöben halálos nya
valyába esvén, mind a’ koronát, mind Orfzágait 
haldiától fzületett kisded fiának János Zsigmond- 
nak hagyta , ötét Martonosi György és Petrovits 
Páter belső tanátsosainak tíitorságára bizván, őket 
arra kérte ’s intette, hogyha másképen nem lehet
ne, Soliman segitsége által is igyekezzenek kedves 
fiánál a’ magyar koronát és birodalmat meg tar- 
taui. Úgy is történt a’ dolog, mivel az ö , halála 
után Soliman Tsáfzár újobban Hazánkba jővén, 
tutorsága alá fogadta a’ kisded János Zsigniondot, 
hadat indított I. Ferdinánd király ellen, és álnok
sággal el foglalván Buda várát, fiával égyetembeu 
Erdélybe küldötte az özvegy királynét Isabellát.

§• l65 -

Egy olly hatalmas ellenséggel lévén Ferdinánd 
királynak ügye, kinek meg zabolázásához semmi 
bizodalma nem lehetett; jobnak lenni itilte az öz
vegy királynéval való meg bekéllést, mint Hazánk-

...... -  --------------------- =  2 3 9
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nak az álhatatlan fzerentse kotzkajára való tételét. 
Melly fel tett tzéllyában hogy annyival könnyebben 
boldogulhasson, elsőben is Martonosi Györgyöt kí
vánta réfzére vonni, a’ ki oda hajtottaIsabella fzivét 

* a’ hova akarta. Ennek a’ ditsösségre vágyódó fzerze- 
tes papnak mind az Eízter^mi Érsekséget, mind a’ 
Kardinálrsi veres süveget titkon meg igirvén, annyira 
vette ötét, hegy önemtsak alattomban, hanem nyil
ván is a’ Ferdinánd javát munkállódta. Mellyet elizre 
vévén Isabella, ’s egyfzersmind érezvén maga eröte- 
lenségét, 1551. efztendöben hozzája küldetett királyi 
biztosoknak, u. m. JSádasdy Tamás Orfzág birajá- 
nak és Báthory András fö tárnok mesternek aján
lásokat el fogadta, Ferdinánd királlyál meg bekél- 
lett, és meg elégedvén meg hóit férjének ősi örök
ségeivel, és az Opolyi hertzegséggel, mind a’ koro
nát, mind Erdély Orfzágát által engedte nékie. Úgy 
mondatik , hogy midőn Isabella által adta volna 
Ferdinánd király biztosainak a’ koronát, sírásra fa 
kadván azt jövendölte, hogy az soha többe Magyar 

feje're nem fogna te'tettetni. A’ melly jövendölése még 
eddig ugyan bé tellyesedett. Az által adatott ko
rona Tokajon ’s Kassán által Posonban hozatott, 
épen akkor, midőn az Orízág Rendjei a’ királlyal 
égyütt azon tanátskoztak volna, mi módon kelle
ne a’ Hazának ellenségeit az Osmanokat meg za
bolázni. Ugyan ezen közönséges gyűlésben végez
tetett az is el, hogy a’ korona nem Vissegrádon 
nem is Budán, hanem a’ Posoni várban tartattad- 
son és Őriztessen.

§. iöó.

Mindazonáltal itten sem volt annak sokáig tartó 
maradása. Isabella, mint első álhatatlan anyánk
nak változó elméjű unokája tsak hamar meg bánta 
iselekedetét, ’s újobban Soliman Tsáízárhoz folya-



modott, a’ ki is, hogy Erdélyt Magyar Orfzágtól 
cl válafzthassa, és az által a’ hazafiak között is 
egyenetlenséget fzerezhessen, Isabellat fiával együtt 
vilzfza hivta O-polyból, ’s előbbi méltóságába vifz- 
fza helyheztette. —  Melly verzedelemes környiil 
állások között kéntelen volt Ferdinánd király a’ 
koronát ide Bétsbe fel hozatni, sőt innen Prágába 
küldeni. Elég keservesen esett ugyan hazánkfiainak 
e’ változás, de mivel ok is tartottak attól, hogy e* 
drága zálogok ismét Soliman hatalmába esketik, 
meg nyugodtak királyoknak tselekedetén. A’ melly 
időtől fogva, hói Austriában, hói Tseh Orfzágban 
mulatott fzent koronánk, 72. efztendök el forgása 
alatt kéttzernél többfzör nem vólt honnyában, ak
kor is pedig tsak addig mulatott ottan, mig II. Ma- 
ximilián és é?wrfü//"királyoknak koronáztatások végbe 
vitetödött. Mennyi nyughatatlanságot fzenvedett 
nemzetünk annak távol léte miatt, jól tudják azok, 
a’ kik Hazánk’ akkori történeteit visgállyák. Ki
váltképen Rudolf király alatt gyakorta sürgették 
annak fzátnkivetésböl való vifzfza hozattatását, 
de mindenkor üres válafzt nyertének. Végtére ma
ga az idő fzakafztotta a’ nemzet ’s király között 
titkon gerjedezö gyülölséget kétfelé. Nehezen fzen- 
vedvén azt Mátyás Austriai fö hertzeg , Magyar 
Orfzágnak akkori helytartója, hogy Rudolf Tsáfzár 
és király, nem ötét, mint tulajdon testvér attyafiát 
és öttsét, hanem Károly Styriai hertzegnek fiát 
Ferdinándot válafztotta ’s rendelte volna halála után 
lejendö örökösének, maga réfzére hódította Áustriát 
’s Magyar Orfzágot, fegyvert fogott báttya ellen, 
’ s ellene táborba fzállott Tsázlaviánál. Rudolf T sá
fzár, a’ ki több időt töltött az égi tsillagzatoknak 
visgalásában, mint a’ közönséges dolgoknak foly
tatásában, meg rettent testvér öttsének elléne lett 
fel támadásán, és íóog. efztendöben, mind Prágában
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tartatott /zent koronánkat, mind Austriát és Magyar 
Orfzágot örökösen által engedte nékie. M elly nem 
várt kellernetes történeten rendkívül való módon ör
vendezvén nemzetünk, tapsolással fogadta fzent ko
ronánkat, ’s újobban a’ Posoni várba helyheztette.

S- l67-
Ez a’ Mátyás király, mint alább látni fogjuk , 

sok fzép rendelést tett koronánk őrizetének dolgá
ban, ’s az ö uralkodása alatt nem is volt annak 
semmi változása. Ellenben mihelyt II. Ferdinánd 
kezdett uralkodni, mingyárt újjabb fergetegek támad- 
tanak az ellen, mellyeknek fzerzö oka nem más, 
hanem a’ vallásbeli vak buzgóság vala. —  Tudva 
vagyon előttünk, hogy az 1608. efztendöben fzerefz- 
tetett Bétsi Égyesség (Pacijicatio Viennenjis) minden 
jó hazafiaknak égyenlö just, ’s fzabadságot engedett 
a’ vallás’ dolgában, minden vallású lakosoknak égyen
lö utat nyitott a’ polgári felsőbb, ’s alsóbb hivata
loknak el érésére. A ’ terméfzeti törvény és igasság • 
is ezt hozta magával. A ’ mig II. Mátyás király 
élt és uralkodott, addig semmi panafza sem volt 
a’ Protestáns hazafiaknak R. Catholicus attyokfiai 
ellen, mindenütt a’ békesség isten afzfzonya, és 
kerefztényi türedelem uralkodott közöttük —  Ellen
ben mihelyt ezen kegyes fejedelemnek fzemei el 
húnytak, és II. Ferdinánd kezére ment a’ magyar 
Birodalom kórmányá, mingyárt felserkent a’ pa
pokban a ’ gyüiölségnek lelke, azokban, a’ kiknek 
lég inkább kelletett volna a’ féle baráti fzerete- 
tet és békességet fzüntelen javasló mennyei nagy kö
vetnek a’ Kristusnak, és az Apostoloknak nyomdo
kait követni, és hogy naponként mind inkább in
kább Öregbíthessék világi hafznaikat, azt hitvették 
el a’ könnyen hivő fejedelemmel, hogy ö nem kö
teles Protestáns jobbágyainak oltalmazására, ’s el
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tűrésére le tett hitét meg tartani, hanem inkább 
őket üldözni, fzorongatni, ’s egéfz Orfzágából ki 
irtani. —  Ebből a’ gonofzprincípiumból, avagy kút
főből fzármazott tűz mind Német és Tseh Orfzá- 
gokat, mind édes Magyar hazánkat el boritotta, 
és sok eí'ztendökig tartó vér ontást, az az, har- 
mintz efztendei háborút okozott. Ügy mondatik, 
hogy II. Ferdinánd, magyar és Tseh Orfzági ki
rályságra lett koronáztatásának idején hittel petsé- 
telt igireteinek kötele alól mingyárt fel oldoztatott, 
’s e’ volt az oka, hogy nemtsak a’ vallást, hanem 
a’ polgári fzabattságot tárgyazó törvényeket is fzün- 
telen sértegette, nemesi jussainkat meg fzoritotta, 
a’ régi törzsököz famíliákból fzármazott tanúit ha
zafiakat , vallásoknak külömbsége miatt, ditsiretesen 
viselt hivatallyaiktól meg fofiztotta, helyeikre tu
datlan sohonnaikat állított , egy fzóval, nem volt 
olly bofzfzúságnaít neme, mellyel nem illette volna 
nemzetünket.

§• iőS.

Mivel azért a’ meg sebesitetett fzivü hazafiak 
sem fundamentomos törvényeinkben, sem a’ Feje
delem eleibe terjefztett esedezéseikben semmi vi- 
gafztalást és könnyebséget nem találhattak: végté
re el fzáoták életeket, és az akkori Erdélyi fejede
lemmel Bethlen Gáborral titkon lzövetséget kötvén, 
1619. efztendöben hadat inditottanak törvényes ki
rályok II. Ferdinánd ellen. Sok jelekből tapafztal- 
ván Bethlen Gábor a’ nemzetnek hozzá való nagy 
hajlandóságát és hivségét, hadi seregeit öfzve gyűj
tötte, és Magyar Orfzágra ki jővén, útjában fekvő 
nevezetesebb városokat, u. m. Tokajt, S. Patakot, 
Kassát ’s a. t. el foglalta, hadi népének egy kévés 
nyugodalmat engedvén Austria felé indult, és 40. 
ezer aranyakból álló segítséget vévén a’ Tseh nem-
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zettöl, Poson várát meg fzállotta. Az ezen város
ba, orfzág gyüllésre nagy fzámmal fel gyülekezett, 
és még ekkorig Ferdinánd hűségében álhatatosan 
meg maradott magyar nemesek, bízván a’ király
nak segítségében, darab ideig ki állották az ostro
mot, végtére keményebb fzorongattatásaik után ok 
is meg hódoltak ’s hűségére esküitek Bethlen Gá
bornak, és mind a’ várat, mind az abban őriztetett 
királyi koronát ’s klenodiumokat kezébe adták. 
Jelen voltak itten Gr. Révay Péter és PálJJy István 
akkori korona fö Gondviselők is, és ők is kezébe 
estenek a’ győzedelmesnek. Sokan a’ meg sebesite- 
tett fzivü hazafiak közül egy átallyában azon vol
tának, hogy a’ Fels. Austriai Házát meg fojthas
sák a’ magyar koronától, és azt Bethlen Gábornak 
adhassák által. Ahoz képest még azon 1619. eszten
dőben Orfzág gyiillést hirdettetett az akkori Nádor
ispán Forgáts Ztsigmond, olly véggel, hogy abban, 
a’ Magyar Rendeknek, és Bethlen Gábornak jelen 
lételekben , a’ régi polgári igazgatásnak formája 
helyre allitasson, a’ nemességnek sokféle módon 
meg sértetett privilegiomaik vifzfza adattassanak, 
és hogy a’ Bétsi Égyességnek tzikkelyei fzerént meg 
határoztatott vállásbeli fzabad gyakorlás engedtes
sen a’ protestáns hazafiaknak —  Halván e’ dolgot 
Ferdinánd király, és maga is által látván azt, hogy 
ö töbre méhetne a’ M agyar nemes indulatú nem
zettel engedelmessége mint keménysége által, ki- 
lentz holnapi fegyver fzünést kért és nyert Bethlen 
Gábortól, a’ melly idő alatt semmit el nem múla
tott a’ meg bofzfzontatott Rendeknek meg engefz- 
telésében, ’s királyi parolájára fogadta nékiek, 
hogy, ha ok elöbbeni hűségekre vifzfza térendenek, 
ö is kéfz lefzeti mindazoknak bé telylyesitésére, va- 
lamellyek&t az Orfzág gyűlésében Hazájoknak bol
dogságára végezni fognák. Azt is hozzá tévén , hogy



a’ Protestáns hazafiakat a’ Bétsi Égyezésben meg- 
határoztatott pontok fzerént minden vallásbeli fza- 
badságaikban örökösen meg fogja hagyni, ’s vé
delmezni az ellenek ki üthető bofzfzuságok ellen.

§• l69-
Tulajdon tapafztalásaikból tudván azt a’ magyar 

Karok és Rendek, hogy a’ nagy urak sokat igir- 
nek, de keveset tellyesitenek , kételkedtek Ferdi- 
nánd királynak igireteiben. E’ mellett azon is nagyon 
bofzfzonkodtak , hogy őket Vasnllusainak, az az 
örökös jobbágyainak nevezte a’ fejedelem hozzá- 
jok küldött levelében , mintha ugyan mindnyájan 
pénzen vett, avagy hadban el fogattatott rabjai 
lettenek volna. Annakokáért nemtsak nem engedte- 
nek intéseinek; sőt még jobban fel gerjedvén ellene 
titkon lappanyó haragjok , 1620. efztendöben kö
zönséges gyűlést tartottanak Befztertze bányán , ho
lott Bethlen Gábort királyságra válafztván, a’ ha
talmában lévő koronával is meg akarták ötét ko
ronázni. Tudván mindazonáltal azt az Erdélyi fe
jedelem, hogy fundamentomos törvényeink fzerént 
az Efztergomi Érsekek fzokták a’ magyar királyo
kat meg koronázni, az akkori Érsek pedig Pázmán 
Pe'ter mozdúíhatatlanúl meg maradott Ferdinánd ki
rály hűségében, kéfzebb volt a’ királyi méltóságról 
örökösen le mondani, mint törvényeinket meg sér
teni. Nagy maga meg tagadása egy olly embernek, 
a’ kit a’ fzerentse isten afzfzonya rendkívül ked
vellett! Azomban Ferdinánd király is le tsendesit- 
vén Austriai és Tseh Orfzági pártos jobbágyait, 
egéfz erejét Bethlen Gábor ellen fordította, és sok 
fö Magyaroknak fziveiket magához vonta gezdag 
igiretei és adakozósága által. Meliynek 1621. efz- 
tendöben az az áldott következése leve, hogy a’ 
két egymással ellenkező fél biztosokat rendelt a’



békességnek helyre allitására, a’ kik Sz. Miklóson 
Morva örfzágban öfzve gyűlvén, következő pon
tokban égyeztették meg fejedelmeiket:

í. Hogy Bethlen Gábor a* magyar koronát Ferdi- 
nándnah vifzfza adja, és soha se éljen magyar 
királyi nevezettel.

5. Minden általa el foglaltatott tartományokat 
városokat és falukat a’ törvényes királynak 
vifzfza engedje, hadi seregeit pedig vifzfza vigye 
Erdélybe.

3. Soha semmi elleségeskedést ne indítson, sem 
titkon, sem nyilván Ferdinánd ellen.

4. Más réfzröi Ferdinánd arra kötelezte magát, 
hogy ö Ftbaúj, Zemplén , Borsod , Beregh, Ugo- 
tsa, és Szabólts Vármegyékkel égyetemben, két 
Silesiai hertzegségeket, u. m. Ratibórt és Opolyt 
adja. Bethlen Gábornak örökségül. Ennekfelette.

5. Római Sz. Birodalombeli hertzegi nevezettel 
is meg fogja ötét ajándékozni.

Melly békességnek pontyait mind a’ két réfz bé 
tellyesitette, és igy a’ Bethlen Gábor által vifzfza 
küldetett királyi korona a’ Posoni várba vifzfza vi
tetvén , újobban Gr. Re'vay Páter és Páljfy István 
gondviselésekre bizattatott.

§• *7°-

Nem említem azt a’ kévés vifzontagságot, mellyet. 
fzent koronánk Ili. Ferdinánd király, és első Rá- 
kótzy György Erdélyi fejedelem között támadott 
forgó ízéi között fzenvedett vala. Sokkal nagyobb 
vefzedelem volt az , mellyben I. Le'opold Tsálzár 
és király alatt forgott. A ’ kerefztény vallásnak meg 
engefztelhetetlen ellenségei az Osmanok meg nem 
elégedvén boldogtalan Hazánknak két harmad ré- 
fzével, egéfzlen birtokaikba akarták azt vetni. En
nek végbe vitelére Kara Mustafa nagy Vezér ren-
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deltetett a’ Kostantzinápolyi Díván által, a’ ki 1683. 
efztendÖben 300 ezer fegyveres emberből álló sereg
gel Drinápolyból ki indúlván , erős fogadást tett 
Mahomet Próféta óltára előtt, hogy ö előbb vifz- 
fza nem fog hazajába térni, mig az egéfz napnyú- 
goti Európát éles fegyvere által meg nem hódittya. 
Jó eleve meg értvén Leopold Tsáfzár ennek a’ dü- # 
hős musulmannak igyekezetét, és azt is, hogy ö 
Béts városára fenté fogait, fzent koronánkat Po- 
sonból ide fel hozatván, több féltő kintseivel égyiitt 
Lintz városába, ’s onnan Passaviába küldötte által, 
és mind addig ott őriztette, valameddig lakó helyé
nek ostroma tartott. Kara Mustafának meg verette- 
tése, és az Osmani tábori seregnek el töröltetés^ 
után ismét vifzfza küldötte azt Posonba , holott 
egéfzlen II. Jósef Tsáfzár és király uralkodásáig 
tsendességben meg maradott. Mária Theresia meg 
boldogult édes anyánknak halála után azzal biz
tattuk magunkat, hogy említett nagy reménységü 
fia és örököse is ott fogná azt hagyni, és azzal 
magát ditsöséges őseinek példájok fzerént meg ko
ronáztatni. Ö maga is egynehányfzor azzal bizta
tott volt bennünket. Valósággal bé is tellyesitette 
volna ö királyi fogadását, ha nemes indúlatú nem
zetünknek gyűlölői ellenkező gondolatokat nem ön
töttek volna jó fzivébe. Ezeknek tanátsára figyel- 
mezvén, nem tartotta a’ meg koronáztatásra ma
gát kötelesnek lenni, hanem az Orfzág Karjainak 
és Rendjeinek akarattyok ellen, nemzetünk fzent 
zálogát a’ koronát 1784. efztendöben Posonból ide 
fel hozatván , kintses tárházába rekefztette.

§. 171. %
Sokan hazánkfiai közül abban a’ gyanúságban 

voltak, ’s talám vágynak még most is, hogy ezen 
ízerentsétlenségnek egy magok kebelében fzületett
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s neveltetett hazafi vólt volna a’ kovatsa. Én pedig 
ellenkező környül állásokat hallottam. Még akkor 
Foson városában vólt a’ Fels. Helytartó Tanáts, 
ott vólt a’ Fels. Kamara is. Mind a’ két Széknek, 
tagjai esedeztenek fzent zálogunknak ottan való meg 
hagyattatásaért. Gyakran gördítették a’ Fejedelem 

o eleibe arról hozattatott fundamentomos törvényein
ket, de semmit sem vihettek végbe. Egy azon K. 
nemes testörzök közül, a’ kik annak ide lett fel 
hozatására oda le küldettettek, és a’ ki, a’ miké
pen én ötét ismértem , bizony senki rovására nem 
fzokott hazudni, sokfzor beí'zéllette előttem, hogy 
az akkori Korona fö Gondviselők mind ketten ke
servesen sirtanak, hogy kéntelenek voltak Haza- 
jóknak tett, ’s hittel petsételt fogadások ellen, a’ ko
ronát kezek közül ki erefzteni, ’s ide fel kisirni, 
De mivel jól tudták ök azt, hogy a’ zúgással folj^ó 
víznek senki is ellene nem álhat, engedelmeskedte- 
nek Fejedelmek kemény parantsolattyának , olly 
reménységben lévén , hogy a’ király akkori aka- 
ratyát meg változtatván, helyt fogna a’ magyar 
nemzet kérésének adni. —  A’ ki II. Jóstf gondol
kodásának módját ismerte, nem tsudálkozott e’ tör
téneten. ö  nállánál jobb, érzékenyebb, könyörü- 
löbb, és a’ koz jóért munkásabb fejedelmet képzel
ni sem lehetett volna, kinek emlékezetére minap 
az Anglusok oízlopott emelvén , hamvait illyetén 
felöl írással tifztelték meg: Sero natus, cito mor- 
tuus, az az: Későn Jzületett, hamar meg hóit. De 
minthogy ö, első ifjúságától fogva, a’ hadi kemény 
regulákhoz fzokott fejedelem vólt; ahoz képest min
dent egyfzerre parantsolnj, ’s egyfzeribe is akart 
végbe vinni, és mivel ö úgy gondolkozott, hogy 
nem a’ törvények, mellyeket az időhöz és környiil 
állásokhoz képest változtatni fzükséges, hanem a’ 
köz jó a’ fejedelmek’ uralkodásának sinór mértek©



azon volt, hogy hajdani hibás törvényeinket meg 
jobbittsa, a’ régi bal vélekedéseket fziveinkböl ki
irtsa, egy fzóval, hogy mind belső, mind külső ké
pen boldogabba tegye hazánkat mint volt enneke- 
lötte** ’s ugyan e’ végből halafztotta törvényes meg 
koronáztatását is.

§. 172.

Vajha ditsiretre méltó fel tételéhez alkalmaztatta 
volna az efzközöket is, mellj'' boldogoknak tarthat
nánk most már magunkat ! Vajha fzabattsághoz 
fzokott nemzetünkéi gyengébben bánt volna: foga
dom sem magának annyi bajt, sem minékiink annyi 
bút és félelmet nem okozott volna. Hogyha ö ek
ként fzóllott volna Orí'zágunk Elöjáróihoz : Édes 
Magyarjaim, meg ismerem, hogy ti nemes indulata 
nemzet vagytok, arról is meg vagyok gyözettetve , 
hogy fzeretitek a’ ti magatok boldogságát; azért is 
nem lefztek re'gi, ’s a’ mostani meg világosodott Jzú
zádhoz nem illő törve'nyelteknek meg jobbításától ide
genek. ’s a’ t. Ha mondom, igy bánt volna Elöjá- 
roinkal, el merem mondani, talám egy sem talál
tatott volna közöttük, a’ ki köz jóra tzélzó í'zándé- 
kának ellene állott volna , mindnyájan örömmel bé 
vették volna hafznos tanátsait. Mivel pedig inkább 
halgatott nemzetünk ellenségeinek befzédeire, és 
nem fzelid , hanem eröfzakos efzközökhöz nyúlt; 
nemtsak az, hogy nagyon meg sebesitette, hanem 
egéfzlen el idegenítette fziveinket magától, és ol'y 
olajat öntött azokra, mellynek fájdalmát keservesen 
érzettük. Mellyet ö maga is efzre vévén, meg 
változtatta előbbi tselekedeteit, és hogy, mind ma
ga nyugodott l'zivvel mehessen koporsójába, mind 
pedig tsendes uralkodást fzerezhessen mostan ural
kodó bölts és kegyes fejedelmünknek, halála előtt 
két nappal K. teztörzö nemes seregbeli tűiteknek;
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kisirése alatt viTzíza küldötte fzent koronánkat, tör
vényeinket ’s nemesi fzabattságunkat előbbi lábára 
viízfza tette, és minden uralkodó fejedelmeknek ta
núságot hagyott maga példája á lta l, hogy jobb a’ 
nemes indulatú és l'zabattsághoz fzokott nemzete
ket fzelidséggel ’s fzeretettel igazgatni, mint eröfza- 
kos efzközök által magoktól el idegeníteni, ’ s  meg 
keseríteni y).

V.  T Z I K K E L Y .

Hl Korona Őrizetének Helyéröl, és 
Korona Orizökröl.

$• r á 
o lvasom , és ismét olvasom a’ régi történt dolgok
nak lajstromát, ’s úgy tapafztalom, hogy soha egy 
birodalom sem volt e’ világon, a’ melly fzüntelen 
való tsendességben élhetett, és vagy belső, vagy 
külső ellenségeivel ne küfzködött volna, mind ad
dig, mig ofztán végtére maga is semmive lett, és

y )  A ’ két Korona fÖ Gondviselőkön , u. m. Gr. K eg lev ick  
Jósefcn és N ádasdy  Tam áson  kív ü l ,  következendő K .  
t^st örzö magyar nemes seregbeli tifztek kisirték le fzent 
koronánkat Budára: Sooky János fö Strázsa - mester , 
B ó czy  Jósef K a pitány, és R e á l F e rd in á n d , S te rm e n fzk y  
T h a d é , B á tsm eg yey  S ám u e l és Z s ig á rd y  G y ö rg y  Had
nagyok. Sooky János Oberstlajdmant rangjának 20. ezer 
forintokon való el adatása után , el hagyta ezen nemes 
sereget; D ó c zy  Jósef mint fö Strázsa mester annál meg 
maradt, az említet négy Hadnagyok pedig Kapitányi 
rangot, és égyen égyen 400. forint efztendönként való fi
zetést nyervén kegyelmes Királyun któl,  nyugodalomra 
mentenek.
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pufzta emlékezeténél égy ebet nem hagyott maga 
után. Nem hiízem hogy valaha egy birodalom is 
annyi vifzontagságokon ment volna által, mint edes 
M agyar Hazánk, mellyeknek réfz fzerént önnön 
magok el hunyt őseink, réfz fzerént nemzetünk
nek ellenségei voltának fzerzö okai, a’ kik irigyel
vén virágzó állapatunkat, nemtsak nemesi ízabad- 
ságainktól és javainktól, hanem életünkéi égyütt 
Hazánknak birásától is örökre meg akartak ben
nünket fofztani. Azok a’ világi fejedelmek, a’ kik 
fz. Koronánknak, ’s ezzel együtt magyar Kanahá- 
nunknak el nyerésére vágyakodtanak , lég több 
bajt és fzerentsétlenséget okoztanak nemzetünknek. 
Jól tudván ök azt, melly felséges gondolatokkal 
lettenek légyen őseink fzentséges zálogjokról, a’ ki
rályi koronáról, és egyfzersmind azt is, hogy tsak 
azok tartassanak igaz és törvényes magyar fejedel
meknek, a’ kiknek ezen királyi tzimer fejekre té- 
tettetik: mindeneknek előtte annak vagy titkon, 
vagy eröfzakosan való el vételére fordították ereje- 
ket, melly miatt gyakran nagy vefzedelem között 
forgott Hazánkal együtt fzent koronánk. Ezeknek 
meg gondolása arra oztónözte el hányt királyain
kat és őseinket, hogy koronánkra fzemesen vigyáz
zanak , ’s olly helyet rendeljenek annak tartására, 
a’ hová semmi ellenség ne férkezhessen. Példa erre 
Corvinus Mátyás király 1464. efztendöben hozott 
közönséges végezése: Jól tudják', úgymond, tudják 
n papok ás az Orfzág bárói is , mikánt ás mimódon 
idegenítetett legyen el cC korona Országunktól, an
nak helytelen őrizete "s gondviselésé miatt. Mellynek 
el vitatásé miatt, vifzfza fzerezhetetlen károkat, ki 
mondhatatlan ragadományokat, ás nyughatatlanságo- 
kat Jzenvedett ez az orSzág, ás vágtáre is sok bajjal 
fáratsággal ás költsággel váltatott viSzJ'za ezen koro
na a’ közönséges kaŜ fzából. Mi annakckáárt, á papi



és világi uralnak , és az Orfzág Rendjeinek meg egye
zésével kötelesek vagyunk, és akarunk is , a' fzent 
koronának illendő meg maradásáról, gondviseléséről, 
örizete'nek fzokott helyéröl, és alkalmatos korona 
őriző fzeméllyékről, mostan gondot viselni, ne hogy 
(mellytöl ójjon bennünket az Isten) ez a’ korona is- 
inét el idegenítessen az Orfzágtól z). Ide tartozik 
II. Uláfzló királynak 1492. efztendöben tett közön
séges rendelése is, melly fzerént királyi koronánk 
ismét a’ Vissegrádi erős várban helyheztettetett, és 
el végeztetett, hogy azt senki, semmi ki gondolt 
fzin, ok, és mesterség által, ki ne ragadhassa a 
korona örizöknek kezeik közül j). —  E’ tárgyról’ 
fzóll II. Mátyás király’ 1608. efztendöben hozott 
végezése is, mellynek rövid summája ez, hogy a’ 
fzent korona, és az ahoz tartozó királyi klenodiu- 
mok, avagy tzimerek, bizonyos magyar Mágnások 
és Nemesek jelen lételekben adattassanak által, az 
akkoron válafztatott korona fö gondviselőknek, u.m.

5) Vid. Ejusd. Decret .II. Art. 2. a. 1464. Quia, inquit , 
novimus nos, et noverunt ornnes Domini Praelati, et 

Barones nojlri, quomodo et qualiter, propter indebitam 

cujtodiam et provifonem Sucrae Coronae, ipfn corona 

f ű it  ab hoc regno abalienata. In cujtis alienatione, irre- 

cuperabilia damna , et 'indicibilia fp o lia , et multas in- 
commoditates hoc Regnum paffum. ejt; et tandem poji 

multos labores , et fatigas , et graves ex pert fás ipfa Co- 

rana ex  pecuniis Communitatis Regni novijfirne ejt ré
tié mt a. —  Nos ergo volumus ut debemuf , de pari con- 
fenfu et voluntate Dominorum Praelatoruin et Baro- 

num , ac Regni nojtri Nobilium, hoc in loco providere 

tiirca debitarn cujtodiam, et confervationem ipjiiis Co
ronae Sacrae, locum alias eonfuetum, et perfonas ad 

id  idoneds: Ne \quod I)eus avertati ipfa Corona iterato 
ub hoc regno alienetur. 

j)  Vid. U l a d i s l a i  II. Decret. I. Artic. 3,
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Révay Péternek, és Erdödy Páljjfy Istvánnak kezeik
be; hogy az a’ vasas láda, mellyben az említett 
Orfzág tzimerei fzoktak tartattatni, a’ Nádorispán, 
három Püspökök , és ugyan annyi Orfzág Báróinak 
petséttyeivel petsételtessen bé, és tétessen az őri
zetnek helyére ; hogy a’ korona fő Gondviselőknek 
égyenlö hatalma legyen a’ várnak kapuin, a’ ko
rona őriző katonákon, és az ottan lévő hadi efz- 
közökön; és, hogyha a? Jzükség és környül állások 
klvánándják , az ottan lévő rendes örizök mellé ele
gendő polgári őrizet adattasson; végezetre , hogy 
mind a’ korona őrizöknek tartásokról és fizetések
ről gondot visellyenek az Orfzág Rendjei v). Ide 
tartozik végtére II. Ferdinánd magyar királynak 
1622. efztendöben tett rendelése is , melly által a* 
parantsoltatott, hogy koronánk a’ Trentséni várból 
a’ Soproni Orfzág gyűlésébe vitettessen, fzemesea 
meg visgáltasson, a’ Posoni várba helyheztettessen, 
és a’ korona őrizöknek fzáma 40. fővel öregbites- 
sen, kiknek ötvene magyar, más ötvene pedig né
met gyalog katonákból állyon ’s a’ t. a).

§• J 74-

H o l, és kik által őriztetett légyen királyi koro
nánk a’ XI. XII. és XIII. fzázadokban/ állig lehet 
meg határozni. Hihetöképen tulajdon kintses tárhá
zaikban tartották azt az uralkodó fejedelmek, mind 
addig, mig annak őrizetére egy magános hely, és 
különös őriző katonák rendeltettek volna. Szent Irt
ván király idejétől fogva, egéfzlen a’ XIII. fzázad- 
nak közepéig, fzünteíen Efztergomban laktanak a* 
magyar királyok, tehát íz. koronánknak is ottan 
kellett lenni. IV. Béla király Dalmátziai fzámkive-

t>) Vid. M a t t h i a e  II. Decret. I. Art. 16. 
a) Vid, F k r o i n a n o i  II. Decret. I. Art, 4.  »,  1óta.



tésébÖl lett vifzfza jövetele után kezdett a’ Visse- 
grádi várnak épitetéséhez, olly fel tétellel, hogy 
ottan, mind a’ királyi família, mind az Orfzágnak 
betses klenodiurnai bátorságosan meg maradhassa
nak, külső ellenségeinknek Hazánkba való bé üté
sekkor. ö  újítatta ’s erősítette meg a’ Budai várat 
is, mellyet az ö utánna élt és uralkodott királyok, 
nevezetesen I. Lajos, Zsigmond és Corvinus Mátyás 
királyi módon fel ékesitettenek, és olly magas pól- 
tzára emelték a’ ditsöségnek, hogy minden Európai 
nemzetek tsudálták , ’s vágyakodtanak annak fzem- 
lélésére. —  Még I. Lajos király is Efztergomban lakott 
elsőben, hanem annakutánna édes annyának ked
véért változtatta lakását, ’s Budára ment által, a' ko
ronának pedig, ésegyébb ahoz tartozóklénodiumok- 
nak őrizetére a’ Vissegrádi várat rendelte, ’s olly 
kemény vigyázat alatt tartatta, hogy azoknak fzem- 
lelésére nemhogy idegeneket, de még hazafiakat 
sem bot sat ott minden külömbség nélkül. Itten volt 
a’ korona mind addig , mig ofztan Âlbert király 
Özvegye által el lopattatván JSeostádiumban az az, 
Austriai Üj városba vitettetett, és zálogba vette
tett volna.

* S- 17 5 *

Corvinus Mátyás király alatt vifzfza váltatván, 
1492. efztendeig Budán maradott. Ekkor vitettetett 
vifzíza régi őrizetének helyére, a’ Vissegrádi várba, 
ekkor rendeltettek gondviselésére egy Püspök, és 
egy Orlzág Bárója, ekkor végeztetett az is el, hogy 
a’ korona fő gondviselők az Orfzágnak Rendjei ál
tal válafztassának; ekkor rendeltettek a’ koronának 
és több hozzá tartozó kienodiumoknak őrizetére 
60. magyar gyalog katonák b). Vajha ottan is ál-

b) Vid. Uladislai II, Decret. I, Art. 3.
»
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landó lakása lehetett volna; de tsak hamar azután 
el következett az a’ fzerentsétlen idő , mellyben az 
Osmanoktól való félelem miatt, ide ’s tova kellett 
annak vitettetni, úgy hogy, régi lakó hajlékába a’ 
Vissegradi várba soha többé vifzfza nem térhetett. 
Mivel János király életében Budán , halála után 
pedig Erdélyben Károly fejérváron őriztetett, a' hon
nan Isabellának I. Ferdinánd királlyal való meg 
békellése uián Prágába küldetett, és nem ellöbb, 
mint II. Mátyás királysága alatt, u. m. 1603. efz- 
tendöben tért honnyába vifzfza, és akkor sem Bu
dán, avagy Vissegrádon, hanem Posonban tetet
tetett le, ’s ottan lejendö őrizetére válafztották az 
Orfzágnak Rendjei Révai Pétert és Pálffy Istvánt c). 
Ez időtől fogva, ki vévén egynéhány rövid ideig 
tartó bújdosásait, ízüntelen ottan volt, mind addig 
mig azt, ditsöséges emlékezetű királyunk II. Jósef 
ide Bétsbe fel hozatván egyébb kintsei közé le té
tette, de 1790. efztendönek kezdetében ismét vifzfza 
küldötte nemzetünknek.

§. 176.

Mind ezekből nyilván ki tettzik, hogy ezen ne
mes zálognak soha sem volt állandó lakó hajléka, 
hanem az időhöz és környül állásokhoz képest, 
hol ide, hol amoda hurtzoltatott. —  Lássuk már 
most azt is, kiknek gondviselése alatt volt hajdan, 
és az újabb idökbén fz. koronánk. Az elsőbb fzá- 
zadokban, a’ midőn még azt a’ királyok, magok 
mellett tartották, a’ királyi leints tartók viselték 
annak gondját. Minekutánna pedig a’ Vissegrádi 
vár rendeltetett volna annak tartattására, egy azon 
végre válalztatott érdemes fzemély gondviselésére 
bizattatott. Valamint más fő hivatalokat, úgy ezt

a) M a i i h u s U . Decrtft. 1. Art, |6. a. 160$.



js a’ papi rend bírta elejénten, de mivel fzüntelen 
a’ korona mellett kellett a’ Korona fö örizöknek is 
lakni, ahoz képest a’ tizenhatodik fzázban világi 
méltóságos fzemellyekre bizatlatott annak gondja. 
Következendő korona fö gondviselők emlittetnek 
Magyar Hazánk történeteinek iráisaiban, úgymint; 

Pálóczy György.
Száchy Dienes Kárdinál és Efztergomi Érsek.
Garay LáJ'zló.
Szinrnituler Vintze.
Buday Balás.
Orbán Egri Püspök Báthory Istvánnal.
Críspus vagy Fodor István Szirmiumi Püspök Bá<

thory Andrással. c
Zápolya István Bakáts Tamás Egri Püspökkel.
Perány Imre Zápolya Jánossal.
Thurzó Elek, ") . .

^ , < mind kettő magánosán.
JSadasdy Tamás j
Re'vay Páter Pálffy Istvánnal.
Apponyi Pál Révay Péter halála után.
Pálffy János Dóczy Istvánnal.
Ghymesi Fór gát s Páter Dóczy István halála után. 
K á ry  János Ostrosich Miklóssal.
Pálffy Pál.
Pálffy Miklós Idősb Zichy Istvánnal.
Erdődy Kristóf.
Ifj. Zichy Isván.
Ifj. Pálffy Miklós.
Idősb Pálffy Miklós Kolonich vidámmal.
JSádasdy Tamás Pálffy Miklósnak Nádor Ispári- 

ságra lett emeltetése után.
Kolonich Adám Gr. Zichy Károllyal.
Gr. Zichy Károly Gr. Erdődy Györgyei.
Gr. Erdődy György. Gr. Efzterházy Jánossal.
Gr. Efzterházy Miklós. Gr. Grassalkovich AntcillaL 
Gr. Pálffy Láopold. Gr. Tsáky Jánossal.



Gr. Grassalkotich Antal Gr. Keglevits Jóseffel.
Gr. Keglevits Jósnf Gr. Balassa Pállal.
Gr. Keglevits Jóscf Gr. JSádasdy Mihállyal vise

lik a’ jelenvaló időben ezt a’ méltoságos hiva
talt , még pedig hajdani királyainknak ditso 
lakó helyén Budán, a’ kik élylyenek fzereri- 
tsésen nemzetünknek örömére.

§• x77-

Yisgallyuk meg már most a’ Korona fÖ Gond
viselőknek rangját, hatalmát, kötelességeiket, eskü- 
véseknek formáját, és jövedelmeiket is. —  Rang- 
jókra nézve nevezetes emberek ök Magyar Hazánk 
bán, és mingyárt az Orízág Bárói után következ
nek, sőt néinelly írók által azok közzé fzámlal- 
tatnak. Egyébb fö hivataloknak ki oí'ztogattatása 
egyedül a’ király fzabad tettzésétöl függ; ellenben 
a’ korona fö Gondviselőket az Orízág Rendjei Szok
tak azok közül válaíztani, a’ kiket a’ király can• 
didal, az a z , azon hivatalra méltóknak lenni itil, 
és ajánl. A’ válafztattakat a fejedelem erössiti meg, 
’s ö kéfzitteti ’s küldi meg nékiek a’ függő petsé- 
tes levelet d). Más fö hivatalok tsak ideig ’s óráig 
tartanak, és tsak addig viselhetik azokat, az azok
ra választatott ízeméllyek, mig az uralkodó Feje
delemnek tettzik. A’ korona örizöknek hivatallyok 
ellenben állandó, és ha önnön magoknak tettzik, 
holtig meg maradhatnak azokban. Minémü hata
lommal bírjanak ök, tsak ez egy történetből is vilá
gos, hogy midőn II. Mátyás király, koronáztata- 
sának végbe ménetele után, fz. István király pa- 
lástyát magának Bétsbe küldettetni kívánta volna ? 
olly véggel , hogy azt itten le festethesse, és az 
akkor élt 1 zentséges Pápának meg küldhesse, az

d) Uladislai II. Decrftt. I. art. 3. a. 149-*
R



akkori korona fö gondviselő Gr. *Rtfvay Péter a’ 
királyt le tett hitére, ’s a’ Hazának tartozó hűsé
gére utasítván, egy átallyában nem engedelmeske
dett parantsolattyának mind addig, mig az Orfzág 
Gyűlése abban meg nem egyezett. Akkor is pedig 
nem bízta a’ kívánt klenodiumnak ide fel hozását 
idegen kézre, hanem maga hozta azt fel, ’s magá
val vifzfza is vitte annak le másolása után ej. —  
Ennekfelette , nemtsak a’ koronára , nemtsak az 
ahoz tartozó több királyi klenodiumokra; hanem 
egyfzersmind a’ korona őrizetének helyére, annak 
külső és belső kapuira, az őriző vitézekre, és a’ 
várban lévő minden hadi efzközökre is ki terjed az 
ö hat almok f).

$• 178.

A’ mi hivatalbeli kötelességeiket illeti, azok mind 
sokak, mint fzorosak. Nevezetesen:

1. Vagy mind ketten , vagy lég alabb egyik kö
zülök fzüntelen a’ korona őrizetének helyén, 
lakni tartozik, mint p. o. ennekelötte Poson- 
ban , most pedig Budán, és az Orfzág ’s király 
engedelme nélkül attól el nem távozhatnak.

2. Mind a’ korona, mind az ahoz tartozó királyi 
klenodiumokra fzorgalmatossan vigyázni.

3. Az Orfzág és király Ilire ’s engedelme nélkül, 
senkit sem botsátani azoknak fzemlélésére.

4. Semmi adom ány, ’s igiretek által nem fzabad 
magokat meg vakítani, és a’ koronát vagy tit-

c) Vid. Petr. de Réva  de S. Corona et Monarchia R. Hung. 
Cent. VII. in Corpor. Scriptor. Rer. Hung. Schvandtneri 
T . II .  pag. 824.

f )  M a t t h i a e  II. Decret. í .  Art. 16. A. i f>o8-It. F e r d i n a n - 

d i  II .  Decret. II. Art. 26. A. 1625. It. F e r d i n a n d i  III- 
Decret. IV . Art. 45. a. 1655.



kon, vagy nyilván az Orfzág kebeléből ki vin
ni engedni.

5. A ’ koronát, és az ahoz tartozó klenodiumo- 
kat a’ vefzedelmes időkben, és környiil állasok 
között , kötelesek bátorságosabb helyre által 
vinni.

6. Az őr álló vitézekre vigyázni, őket gyakorta 
kötelességeikre inteni, és fzoros fenyíték alatt 
tartani, ’s a’ t.

Mindezekre pedig im’ e’ következendő esküvés 
által köteleztetnek: Én N. JA. az Orfzág fzent koro
nájának Gondviselője, a ki a királyi Felségnek ele
ve •való ajánlásából, az Orfzág által arra rendesen 
válafztattam, e's ö királyi fzentse'ges Felse'ge kegyel
mes Urunk által azon hivatalban kegyelmesen meg 
is erősítettem, esküfzöm az e'lö Istenre, Isten bői
dé gságos alanyára a’ Szűz Máriára , e's Istennek 
minden Szentjeire, ’’j- válafztoljaira, hogy én Magyar 
Orfzág Jzent koronáját, e's az e’ mellett tartatni fzo- 
kott király ’s Orfzág klenodiumait, mindenkor ugyani 
de kiváltképen cC midőn a sor rajtam lejénd, tehe
tségem fzere'nt fzorgalmatosan ’s híven fogom őrizni 
e's tartani, ezen koronánának őrizetére rendeltetett 
őr álló vitézeket, a’ fzorgalmatos és hiv vigyázatra 
serkengetni, ’s jó fenyítékben tartani, és soha sem 
fogom azon fzent koronát, és az ahoz tartozó király 
’s Orfzág klenodiumait az Orfzágtól és a’ törvényes 
királytól semmi úton módon el idegeníteni —  Isten 
cngemet úgy segéllyen, a’ Bóldogságos Szűz Aláíria, 
és minden Szentek g).

g) ,,Ego N. N. Confervator S. Regni Coronae , praevia Suae 

,,Majeftatis Sacratifltmae candidatione per Regnum rite 

„electus, ac per fiiam Majeftatem SacratiHunam , DorAi- 
,,ntnn noílium ClementiíTimum benigniíTiine confirraatus , 

„juro per Dc?tnn vivuoi, ac per beatilFiinam Dei Gvnitrí-
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§• 179-
E’ két fö gondviselőkön kívül, más alsóbb gond 

viselője és örizoi is vágynak a’ fzent koronának, 
és az ahoz tartozó királyi klenodiumoknak , u. m. 
egy Castellanus, a’ ki hajdan Várnagynak nevezte
tett, és egy ízázad ör álló gyalog katona. Hajdan 
mind a’ két Korona fö gondviselőnek egy egy se
gédje volt, a’ kik nemtsak az Orfzág és király, 
hanem a’ fÖ Gondviselők hűségére is tartoztak meg 
esküdni. Ezeknek kötelességekben állott:

1. A’ korona fö Gondviselőknek engedelmeskedni.
2. Ezeknek Ilire ’s engedelme nélkül még tsak 

24. óráig is ki nem maradni a’ várból, a’ hol 
t. i. a’ korona őriztetett.

3. Nekiek minden ottan történt dolgokról hirt 
adni.

4. A’ koronára, ’s az ahoz tartozó királyi kle- 
nodiumokra híven és fzorgalmatosan gondot 
viselni.

5. Az ör álló vitézekre vigyázni, azokat illendő •

„cem , Virginem Mariam , et per oranes Sanctos et 
„Electos D e i , quod ego Sacram Regni Hungáriáé Coro- 
„nam  , e-t reliqua Clenodia Regia ac Regni , penes 
„ipfam íimul in Confervatorio exiítentia, pro poűe meo, 
„praefertim dum mea feries fuerit, diligenter ac fideli- 
„ter cuftodiam, et confervabo, milites ejusdem Coro- 
,,nae cuftodes ad diligentem et fidelem cuftodiam com- 
„monebo , ac in bona ejusdein cuftodiae difciplina con- 
„feivabo , ipfamque Sacram Coronam et Clenodia Re- 
„gia et Regni, penes eandem habita, nulla arte, nullo 
,,dolo , vei fraude, nullisque viis et rnediis a Regno 
„et Rege legitimé coronato abalienabo. —  Sic me Deue 
„adiuvet, Beatiílima Virgo M aria, et omnes Sancti.,, 
Conf. F e r d i n a n d i  I I I .  Decret. II. Art. 3. an. 1647.  

Jit Decret. 111. Art, 45. an. 1655.



fenyítékben tartani, és Zsoltijaikat rendesen ki 

fizetni.
6. Hogyha a’ fziikség és a’ kömyiil állások úgy 

kivannak, életeket is fel áldozni a’ fzent koro
na mellett.

IVliképen kötelezték légyen magokat az illyetén 
Várnagyok a’ Korona fö Gondviselőknek hűségére, 
ki tettzik azon esküvésnek formájából, mellyel; Né
mái Kolos Láfzló 1493. efztendöben az akkori Ko
rona fö Gondviselőnek Bakáts Tamás Egri Püspök
nek le tett, a’ melly ekképen vagyon fel jegyez
tetve h). Én Némái K o l o s  L á s z l ó  Vissegrád vár 
Kapitánya meg ismerem, e's jnindeneknek , a’ kiknek 
illik , tudtára adom jelenvaló Írásomnak rendében. 
Hogy minckutánna az Ürban JÖ tisztelendő Atyám 
Tamás Győri e's válafztott Egri Püspök Uram, több 
házi tsele'dei közül engemet küldött ezen Vissegrádi 
várba, ’j állított fzent korona őrizetére. Igirem né- 
kié kerefztény hitemre, betsületemre és emberségem- 
re , egyfzersmind esküfzöm az e'lö Istenre, (C boldog-

h )  Vid. P s tri  de R eva Comment. de Sacra Coronn Regni 

Hungar. in Coliért. Scriptt. Rer. Hungar. Sc h v a n d t - 
n e k i  Tóm. II. p. 458- ,,Ego Ladislans Kolos de Nc- 

„m a , Caftellanus Caftri} ViffegradenGs , recognofco , et 
, , tenore praefentium notum facio, quibus expedit uni- 
„veríis. Quod ex quo ReverendifTimus in Chriíto Páter, 
„Dominus Thomas Epiícopus Jaurinenfis , et electus 
„Agrienfis , Dominus meus , inter reliquos familiares 
,,fuos, tr.e in Cafiellanum Caítri bujus Viflegrad, ad cu- 
„ftodiam Sacrae Coronae praefecit et deputavit. Ob hoe 
„promitto eidem, íub fide mea chriítiana , ac fub hono
d é  et humanitate mea, juroque per Demn vivuin , et 
,,per Virginem Mariam, omnesque Sanctos, quod ei- 
,,dem Domino meo Epífcopo, a modo, in hoc bfficio 

' „fidelis Pro , et fideliter ferviam , dictumque caftiuin , et 
„Sacram Coroitam fideliter euftodiam et confervabo. Cae-



ságos Szűz Máriára , ás minden fzcntekre, hogy rn 
említett Püspökömnek 's Uramnak, mától fogva min
denkor hiv lefzek, hűségesén fzolgálok, c\r «z <?/?*//- 

várat, ’j Jzent koronát híven fogom ólt almazni 
ás tartani. —  Továbbá, hogyha említett Püspököm
nek *s Uramnak halála törtenne, avagy, /m vala- 
ínelly más fzerentsétlenság érdekelne Ötét, neve
zett várat ás a' koronát hüságescn meg tartom emlí
tett Uramnak, avagy ö helyette testver attyafiáriak, 
Tifztelendö Budai Prépost, Ferentz úrnak, ás a' J.'zent 
koronát , azo/z helyből, mellybe fellycbb nevezett 
Uram, Tekintetes ás Meltoságos Zápolya István Úr
ral, úgymint Szepesi Gróffal, ás Magyar Orfzág 
JSádor Ispányával ágyütt helyheztette, «z ö híre, 
akarattya, ás világos meg ágyezáse nélkül, joAzz jt’/?z 

fogom ki mozdítani, j-ívtz kezeimet arra vetni, t*ír, 
sem a’ királyi Felségnek, sem a' fö papi uraknak, 
jcv;z az Orfzág Báróinak, sem másoknak által adni. 
FT midőn pedig fellyebb nevezett Uram, ’ j Püspö
köm , avagy az említett környül állások között, /z<?~

, , terűm , fi ipfurn Dominum meum Epifcopum , aut móri, 
„aut fortuna adverfa opprimi contingat, caftrum ipfum 
„Viűegradienfe et ipfam Coronam, quoad partém ejus- 
,,dem Domini mei, et loco fűi, Venerabili Domino 
„Francifco Praepofito Budenfi, germano fuo, fideliter 
„aflervabo, et Sacram ipfam Coronam, de loco illő, 
,,ad quem idom Dominus meus , una cum Spectabili ac 
„Magnifíco Domino Stephano de Zápolya , Comite Scepu- 
,,fienfe, et Regni Hungáriáé Palatino, repofuit, fine 
„fcitu et libera voluntate , ac expreífo confenfu nunquam 
„removebo, neque manus meas ad illám apponam, et 
,,neque Regiae Majeftati, neque Praelatis et Baronibus, 
, , neque aliis qmbusvis illám aíTignabo. —  Quandoqui- 
,,dem verő idem Dominus meus Epifcopus, aut in cafu 
„praemifio, praefatus Dominus Francifcus Praepoíitus



vezeti Prépost Ferentz Ur, azon várat, és azon koro
nát töllem vifzfza kivánándják, avagy engernet attól 
el mozdítanak, avagy mást akarnak helyembe tenni, 
köteles lefzck azt minden nehézség, ellentállás, <& 
akarmelly keresett fzin nélkül vifzfza küldeni, avagy 
vifzfza adni. Ezt mindazonáltal hozzá távén, /jqgy 
jtím nevezett Püspökömet és Uramat, testvérét
nem tartozom annyi emberekkel aé várba be botsá- 
tani, «’ A/A* náIámnál, Kapitány tár somnál, és a* 
hozzánk tartozóknál fzámosabbak, hatalmasabbak és 
erősebbek válnának. Sőt nem tartozom említett Uram, 
’s testvére több fzolgait cd várba bé botsátani, avagy 
abba bé fogadni, mint a> miképen meg határoztatott, 
és a’’ kik többen lennének az én, hivatalbeli társom* 
említett Nádor István Ür várbeli kapitányának em
bereinél. Hogyha pedig valamelly hatalmasság meg 

fzállaná ezt ál várat, akkor tartozom, fő Tifztelendö 
Uramnak, nevezett Nádor Ispán Urnák, vagy ennek 

fiának, úgymint Tekintetes és JMéltoságos J á n o s  Ur
nák embereit, mindazonáltal égyenlö fzámmal, azon

„ a  me, idem caítruin , et eandem Sacram Coronam , quod 
, , partéra fuara rehabere, meque inde removere, et alium 
„loco mei praeficere voluerit, line omni difficultate et 
„renitentia, quaefitoque colore, remittam et reűgnabo. 
„Hoctamen addito , quod eundetn Dominum meum Epi- 
„fcopum , fed neque praefatum ejus germanum cum tót 
„hominibus ad caftrum ipfum intromittere tenear, quod 
„ m e , et focio raeo Caflellano, vei ad nos pertinentibus 
„potentiores feu fortiorcs fieri poífint, neijue etiam plu- 
„res gentes ejusdem Domini mei, vei etiam germani fűi 
,,intromittere vei acceptare tenear, quam eíl ordinatum, 
,,vel quam focius meus , Caítellanus fcilicet Doraini Pa- 
,,latini pro tempore habebit. Si tamen contingat, quod 
„aliquis Potentum caíirura iplum obfideret: in taü cafrt 
„gentes ejusdem Domini mei Revercndiífimi, et prae- 
„fati Domini Palatini, vei Spectabilis ac Magnifici Do-



időben lévő tarsommal együtt, a' várnak ólt almára 
bé botsátnni. FT mi pedig ezen Vissegradi várnak e's 
fzent koronának örizete't e's meg tartását illeti, épen 
ollyan hivseggel V engedelmességgel tartozom emlí
tett JSádor Ispán Úrnak, 's nevezett fiának János 
Úrnak, mint Püspökömnek , uramnak, rír említett 
testvérének Fér ént z Úrnak, V tekintetben, <“£̂

fzálnit sem vagyok Uramhoz, Püspökömhöz, ’-r /?r> 
vezett testvéréhez kötetesebb, mint fellyebb említett 
ISádór Ispán Úrhoz, és ennek fiához János Úrhoz. 
Mindezeknek meg tartására pedig , előre botsátott 
kerefztény hitemre, betsületemnek, \r emberségemnek 
vejztesége , örökös gyalázatba 's hit fzegésbe való 
esésem alatt, említett Uramnak Tamás Püspöknek, 
eír fellyebb említett testvérének , Ferentz Prépost 
Urnák, hiven, másolhatatlanúl és fél bont ha
tatlanul ismét és ismét eskiifzöm, annak meg tar
tását igirem. —  Mellynek hitelességére, bizonysá
gára , és erősítésére, jelenvaló tulajdon petsétem- 
mel és nemesi tzimeremmel meg erösitetett leve le-

2 Ő 4  ...................... ............

„mini Johannis ejusdem filii , aequali tamen numero, 
„cum focio meo pro tempore conftituto, pro caítri de- 
„fenfione intromittere fim obligatus. Quoad, quod cuíto- 
„diam et confervationem liujus caítri Viffegradieníis et 
„Sacrae Coronae, debite, et praecife eandem fidelita- 
„tem , quam ipű Domino meo Epifcopo, et confequen- 
,,,ter dicto Domino Francifco ejus germano tenere futn 
„obligatus, etiam praefato Domiuo Palatino’, et conle- 
,,quenter dicto ejus fiiio , Domino Johanni tenere debeant 
„et fim adílrictus , nihilque plus in hac parte ipfi Domi- 
„no meo Epifcopo , et dicto germano fuo, quam prae- 
^„fato Domino Palatino , ejus filio Domino Johanni fim 
, ,obligatus. —  Quae omnia fub praemiíTa fide mea chri- 
„fiiana, et fub amilfione honoris et humanitatis meae, 
,,ac incurfione perpetuae iafamiae, ac periurii , eidem 
, , Domino meo Thomae Epifcopo, et praefato Domino
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met adtam , 's ajánlottam említett Uramnak V Püs
pökömnek , következéskc'pen nevezett testvérének. —  
írtam a' felylyebb említett Vissegrádi várban, 1493. 
ejztendöben.

§. 1 3 0 .

Ezen ekképen le irtt esküvésnek formájából kö- 
vetkezendő dolgokra taníttatunk:

1. Hogy a’ múlt fzázadokban élt Korona fö gond
viselők más hivatalt is viselhettenek a’ Korona 
őrizete mellett. Példák erre Zápolya István és 
Tamás, a’ kikről itten emlékezet vagyon. Az 
elsőbb egyízersmind Nádorispán, az utolsóbb 
pedig Győri és „válaf'ztott Egri Püspök voltá
nak. A ’ jelenvaló időkben semmi ollyan hiva
talt nem viselhetnek a’ korona fö Gondviselők, 
a’ mellyek miatt a’ Korona őrizetnek helyén 
nem lakhatnának.

2. Hogy mind a’ két Korona fö Gondviselőnek 
egy egy segédje, avagy Várnagyja volt, a’ kik 
nemtsak tulajdon uraiknak, nemtsak urok hiva
talbeli társának ; hanem egyízersmind azoknak 
fiainak ’s attyokfiainak iiuségére is tartoztak 
meg esküdni, ’s azoknak engedelmeskedni.

3. Hogy nemtsak önnön magok a’ Koronának fö 
Gondviselői, hanem azoknak maradékjai is kö-

„Francifco Praepofito , ejus germano , fideliter, inviola- 
„biliter, inconcuffeque, iterum atque iteruin juro , et 
„proinitto obfervare. In cujus rei íldeni ac feítimonium 
,,et robur, praefentes litteras figillo rneo proprio , cum 
„propriis armis nobilitatis rnöae conlígnatas eidem Do- 
„mino meo EpiTcopo , et confequenter praefato fuo ger- 
„mano dedi et aílignavi. —  Dátum in praefato Caltrt* 
„VilTegrad Anno Domiai M CDX C11I.,,
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telesek voltának a’ fz. Koronára, és az ahoz 
tartozó királyi klenodiumokra gondot viselni ’s 
azokért jól állani.

4. Hogy mind a’ két Várnagynak, egyenlő hiva- 
tallya, hatalma és kötelességei váltanak, egyik
nek több ör álló vitéze ’s tselédje nem volt 
mint a’ másiknak.

5. Hogy ok tsak addig viselhették ezen hivataly- 
lyokát, még Uraiknak tettzett, következesképen 
égyeneseu, egyedül, ’s egéfzlen töllök függöt- 
tenek.

6. Hogyha ezek kivánták , tartoztanak hivataly- 
lyoktól bútsút venni, és az ö gondviselésekre 
bizattatott királyi klenodiumokat vagy volt 
uraiknak, vagy az ö helyekbe válafztatott Vár
beli kapitányoknak által adni.

7. Hogy Uraiknak híre, engedelme , ’s világos 
meg égyezése nélkül, senkit e’ világon bé nem 
botsáthattak a’ királyi klenodíumoknak ízem- 
lélésére.

8- Hogy még tulajdon Uraiknak tselédeit sem 
botsáthatták bé a’ Vissegrádi várba, ha azok
nak fzáma felyül haladta a’ korona mellett 
vigyázó vitézeknek fzámát.

9. Hogy a’ vefzedelmes környül állások között 
egyik korona fö Gondviselő a’ másiknál több 
segítségét nem küldhetett a’ várba.

10. Hogy a’ Várnagyoknak igaz és valóságos 
magyar nemes embereknek kellett lenni, a’ kik 
liüségtélenségben tapafztaltatván örökös gyalá
zattal bűntetteitek meg.

§• 181.

Az illyetén Castellanusoknak, avagy Várnagyok
nak hatalmok alatt voltának, ’s vágynak még ma 
is, az Orí'zág és Király által rendeltetett ör álló

1
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vitézek, kik mind a’ klenodiumokat tartó kamara 
ajtaja előtt, mind a’ várnak belső kapuin éjjel nap
pal vigyáznak. — Régenten , inig még honnyai ki
rályaink voltának, és Hazánk ízivében Budán lak- 
tanak, hatvan főből álló magyar gyalog sereg állott 
a’ Korona őrizetén. Minekutánna pedig a’ Fels. 
Austriai Háznak birtoka alá adtuk magunkat, negy
ven fővel Pzaporitatott az őr álló vitézeknek fzá- 
m a, kiknek fele magyar, fele pedig német nemből 
való volt i). Minthogy az utolsóbbak nem a’ Koro
na fő Gondviselőktől, nem is a’ Várnagyoktól, ha
nem tulajdon nemzetekbeli elöjáróiktól fiiggöttenek, 
lég kissebb félelmek sem volt, ’s következésképen 
sok törvénytelenségeket vittenek végbe, mind magok 
között, mind mások ellen. Mellyet darab ideig bé hunyt 
fzemekkel, és békességes tűréssel ízen védett az Orí'zág, 
félvén attól, hogy idegen, ’s kiváltképen a’ német 
nemzet ellen való gyiilölséggel ne vádoltasson az ud- 
vár előtt. Végtére meg unván a’ német őr álló kato* 
náknak sok törvénytelenségeit, kéntelen volt elle
nek II. Fcrdinánd király előtt panafzt tenni, a’ ki 
önnön maga is ízükségesnek lenni itilvén e’ dolog
nak orvoslását, 1625. efztendöben tartatott közön
séges gyűlésben azt végezte, ’s vegezését ki is hir
detette, hogy a’ korona őrizetére kűldettetett né
met katonák , fzintén úgy mint a’ magyarok az 
Orí'zág, K irály, és Korona fő Gondviselőknek hű
ségére fel esküdjenek, egyenesen a’ várbeli kapi
tányoktól fügjenek, egéfzlea azoknak hatalma alá 
vettessenek, nekiek engedelmeskedjenek , kemény 
fenyíték álatt tartassanak, gyakorlott törvénytelen
ségeikért érdemek fzerént meg is büntettessenek k).

i)  F e r d i  n a n d i  II. Dccret. II. Art. 26. Aun. 1625. 
kj Vid. ibidem.



Azon időnek tzikkelyétöl fogva semmi változás 
nem történt e’ közönséges végezézben , minden
kor magyar és német katonákból álló sereg Őrizte 
a’ Posoni várban fzent koronánkat, mind addig, 
mig azon drága zálog az ahoz tartozó királyi kle- 
nodiumokkal egyetemben b. e. II. Jósef Tsáfzár és 
Király uralkodása alatt ide Bétsbe fel hozattatott 
nemes indulatu nemzetünknek nagy fzomorúságára. 
A ’ közelebb múlt 1790. eíztendöb. le vitetvén azon 
fzent koronánk a’ Budái várba, II. Leopold kegyel
mes királyunk és az Orfzág Rendjeinek meg egye
zésekből olly törvény hozattatott , hogy enneku- 
tánna egyedül magyar nemzetbeli katonák rendel
tessenek annak őrizetére, és a’ Várbeli Kapitány 
is mindenkor fzületett magyar nemes ember legyen.

§. 18 2.

Utollyára lássuk mitsoda fundus volt ennekelöt- 
te, ’s vagyon a’ jelen való időben a’ Korona fó 
Gondviselőknek és őriző vitézeknek fizetésekre ren
deltetve. A’ múlt fzázadokban, midőn még Hazánk’ 
nagy réfze a’ Török Birodalom járma alatt nyö
gött , gyakorta magok a’ földes avagy birtokos 
urak adództak azon végre, még pedig minden por
tától , avagy jobbágy üléstől egy magyar forintot /). 
Mivel pedig az ezen fundusból bé vetetödött sum
ma elégtelen volt a’ Korona örizöknek fizetésekre, 
a’ földes uraságon kívül, minden egy jobbágy ülést 
biró, birtokatlan, és ide ’s tova vándorló neme
sek, taksások, Kunok, Jáfzók, Zsidók, AÍ/iabap- 
listák 77i) Prcdialisták /i) , Libertinusok avagy fza- l)

l)  F e r d i n a n d i  II. D eere. I .  Art. 34. Ann. 1622. I.  Ejusd.
Decret. II. Art. 2g. Ann. 16 25.

m) Anabaptistáknak neveztetnek azok a’ kerefztények, a ’ 
kik a’ kisdedeknek kerefztségeket meg vetik ,  és azokat



bad emberek, mező varasok, tulajdon malmokat, 
bíró molnárok; sőt a’ fzénégetök és fa vágok is 
ezen adó fizetés alá rékefztettek o). És az ezekre 
ki vettetett pénzt sok vármegyékben a’ Vice Ispá
nok, sokban a’ Szolga bírák, lég többekben a’ kö
zönséges adó fzedÖk avagy Perceptorok fzedték b é , 
’s küldötték az Orízág tárába —  III. F ek d in á nd  
király alatt meg változtatván ez a’ rendelés, a* 
mező várasokra és portákra fzoritatott ez az adó 
fizetés p). —  Az e’ végre rendeltetett adó nem volt 
mindenkor egy forma, hanem hol több, hol keve
sebb , t. i. a’ rniképen az idő és környül állások 
kivárnák. II. F er di nÁnd király alatt úgymint 162.2. 
efztendöben minden portára más fél magyar forint 
vettetett q). —  Három efztendövel azután fél forin- 
tal kevesebb r). —  Azután nem sokára, úgymint 
1635. efztendöben 50. magyar pénz rendeltetett egy

a ’ Catholicus kerefztényeket, a’ k ikközikbe  által mennek, 
újonnan meg kerefztelik. E zek  a’ tizenhatodik fzázadban 
támadtanak Monasteriumban, Hollandiában vagyon lég 
nagyobb féfzkek, Hazánkban is sokan találtatnak, ki
váltképen Morva Orfzágnak fzélein.

n) Predialistaknait neveztettek hajdan Hazánkban azok a* 
fzabados emberek, a’ kik az Érsekeknek, Püspököknek, 
avagy Klastromoknak jófzágaikban laktanak , és a’ ha
dakozásoknak idején fegyverrel fzolgáltanak földes uraik
nak; békességben pedig azoknak megyéiket oltalmazták 
minden azok ellen ki kelhető belső ellenségek ellen. 

n) V id . F e r d i n a n d i  II. Decret. II. Art. 28. Ann, 1625. 

p) F e r d i n a n d i  III.  Decret. I V .  Art. 15. Ann. 1655. It. 
Xte o p o l d i  I. Decret. I. Art. 10. An. 1659. It. Ejusd. D e 
cret. II. Art. 50. An'. 1662. 

tj) F e r d i n a n d i  II. Decret. í. Art. .34* -Au. 1622. 

r) Kjusd. Decret. II. Art. 28, An. 1625. It. Ejusd. Decret, 
III.  Art, 6. An. 16,30.



portára s). —  Elejenten III. FERDiNáND király is 
jóvá hagyta ezt a’ végezést t) ; de minthogy az 
Orfzágnak fziikségei nevekedtek , ahozképest az ézen 
végre rendeltetett adó a’ régi lábra vifzíza tétetett , 
és minden portára egy magyar forint vettetett, olly 
móddal, hogy minden forintból 75. magyar pénz 
a’ íz. Korona önzőknek, 25. magyar pénz pedig 
az Európai külső udvarokkoz kiildettetendö köve
teknek, és királyi biztosoknak fzámokra rendelte
tett u). —  Melly közönséges végezést minden, III. 
F e k d i n a n d  után, élt és uralkodott magyar királyok 
jóvá hogytak ’s bé tellyesitettek. —  Horváth Or- 
fzágban minden porta felét az az, ötven magyar 
pénzt fizet ezen végre x).

VI. T Z I K K E L Y.

A 7 Magyar Sz. Koronának őrizetére, múlt 

M DCCXCdik Efztendöben ki állott ör- 

álló Nemes Seregekről.

S- i s 
iidéitől fogva rendkívül való nagy fzeretettel és 
tifztelettel viseltetett a’ Magyar Nemzet királyi fzent 
koronájához. Ez a’ ditséretes indulat firól fira ma
radott közöttünk, mellyet. minden fzázadbeli nyo- 
madék világosan ki nyilatkoztatott. Nyilván ki mu
tatta ezen érzékenységét a’ mostan élő magyar Ne

j t  Ejusd. Decret. IV .  Art. 4. An. 1635.
/) Vid. F e r ó i n a n d i  II/. Decret. III. Art. 96. An. 1649.
//) Ejusd Decret. IV . Art. 13. An. 1655.

Ejusd. Decret. I. Art. 8- An. 1638- It. Decr. II. Art. 33. 
An. 1647. It. Decret. I V .  Art. 15. An. 1633. Conf. L e.o- 
? o l d i  I. Decret, I. Art. 10, An. 1639,



messég is a’ múlt 1790c!ik efztendöben fzent koro
nánknak II. Jóstf parantsolattyára lett le vitetése- 
kor, a’ midőn a’ tartotta magát lég fzerentsésebnek, 
a’ ki annak fzemlelésére ’s őrizetére mehetett. —  Nein 
ok nélkül mixelte azt a’ magyar nemesség, mind a* 
törvény, mind édes Hazánknak java arra kötelez
ték őket. II. M átyás  királynak 1608. efztendöben 
hozott közönséges végezése nyilván azt parantsollya 
az Orfzág fö Rendjeinek, hogy valamennyifzer a* 
fzükség és a’ környiil állások kivánándják, mind- 
annyifzor fzaporitassék a’ Sz. Korona őrizetére ren
deltetett rendes őr állóknak fzáma y). —  Ezen féltő 
kintsünknek innen lett le indulása után két nappal 
meg hóit. uralkodó Fejedelmünk, törvényes örököse
II. Leopold, királyunk jelen nem lévén, nem tehe
tett annak őrizete iránt illendő rendeléseket. Élőb
bem örizöi fzellyel ofzlottak, a’ hadi seregek pe
dig, a’ kikben lég több bizodalmunk lehetett volna, 
réfz fzerént Moldvában és Havas álföldén, réfz 
fzerént pedig Tseh és Morva Orfzágokban táboroz- 
tanak. Illyetén környül állások között lévén fzent 
koronánk , méltán fzorgalmatoskodott nemzetünk 
annak meg tartatásáról, méltán serkent fel a’ ma
gyar nemesség, ’s méltán rendelt annak őrizetére 
a’ magyar ifjúság közül hiv ör állókat.

§• i 8 4 -

Továbbá ha gondolóra vefzük, melly felséges gon
dolatokkal birt nemzetünk ezen féltő kietse iránt, 
melly nagy gondja volt annak meg tartusára, 
mennyi vért ontott a’ miatt: tellyességgel nem le
het tsudálkoznunk, hogy annak utolsó vifzfza nye. 
résekor rendkivül való öröm fzármazott nemeseink-

y )  M a t t h i a e  II. Decret. I .  Art. x6. A n. xóosj.



ben, és hogy ezen örömöknek ki nyilatkoztatására 
kéfzek voltak, volna minden gyűjteményeket egy 
órában fel áldozni. Múlt fzázadokban élt őseink 
minden külső és belső boldogságaikat ezen (zent 
zálognak bírásában helyheztették. Volt is nékiek 
elegendő okok arra; mivel , valamennyilzer még 
eddig Hazánk kebelén kivtil bujdosott, mindannyi- 
fzor fzüntelen való félelem és rétteges érdeklette 
nemzetünket, mindannyiízor hajó tői est fzenvedte- 
nek polgári fzabattságaink, mindannyifzor vilzíza 
vonás támadott hazánkfiai között , égyik réí’z a* 
másiknak tulajdonítván annak el vitelésének vétkét. 
Méltán őrvendeztenek tehát ők annak hazánknak 
kebelébe lett viízí'zá térésekor, tapafztalván az ál
tal a’ reájok borúit setét fellegeknek majdan lejen- 
dö el ofzlását, halván ősi fzabattsagaik’ vifzfza 
adattatasának örvendetes hírét, ’s tulajdon fzémein- 
kel fzemlélvén annak petsétes levelét a’ (zent koro
nát honnyai lakásába vifzfza térni, Elelgendö okok 
volt nemes hazánkfiainak kilentz efztendökig viselt 
gyáfzos ruháiknak le vétkezésére , és fényesebb kön
tösökbe való öltözésekre. Elegendő okok volt sok 
titkos sóhajtással várt fzent záiogjoknak a’ koroná
nak nagy örömmel való fogadására, ’s ennek őri
zetére vigsággal való répülésekre.

§• 185-

Akárki mint gondolkodjon, tellyességgel nem kár- 
hoztathattya a ’ magyar nemességnek ezen rendkí
vül való buzgoságát. Sok okokra nézve ízükséges 
volt ez az Ö előre való gondviselések. Tudjuk, 
melly nagy viízontagságok közölt forgott kedves 
magyar Hazánk a’ múlt efztendökben , meg esküit 
ellenségeink miatt , a’ kik ősi Izabattságunknak 
vifzfza adatta,fása után kenyereiket el veíztették. 
Ezek az egy néhány el'ztenüokig zsírjainkon hízott

'2 J ri. ~ ' - '
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emberek mingyárt konkolyt kezdettek tifzta búzát 
termő földeinkbe hintegetni, és azon igyekeztenek 
alattomban, hogy a’ polgárokat a’ nemesség, á job
bágyokat az uraság ellen fel fegyverkeztetvén Hóra 
's Kloska világot indittsanak kedves Hazánkban z). 
Sok nyughatatlan fzivü emberek kezdettenek is im
már morogni, titkon égyiitt tanátskozni, Elöjároik- 
nak parantsolattyaikat kéfz akartva által hágni, 
úgy annyira, hogy, ha előre jó rendeléseket nem 
tettenek volna a’ Vármegyék, ha a’ nemesség ma
gát a’ fegyverben nem gyakorlottá volna, valóság
gal nagy zűrzavar támadott volna Hazánkban. A* 
tudatlan kösség hasonló a’ fene orofzlánhoz , a’ 
melly nem minden kitsiny ingerlésre fzokott ugyan 
nyugovó helyéből ki mozdulni: ellenben ha egyfzer 
meg búsul, haragjában vérben forgó izéméi meg 
homályosodnak, és nemtsak az Ötét bofzfzontókat, 
hanem mindent, a’ kit elöl ától ér fzellyel tép. Tud
ju k , mit miveitek 1 5 1 4 .  efztendöb. Dózsa György 
vezérlése alatt a’ parafztok, az is friss emlékeze
tünkben vagyon , minémü kégyetlenséget vittenek 
végbe 1784. eíztendöben az Erdélyi Oláhok a’ ne
messég ellen, jól tudjuk menynyi fzép virágzó fa
míliákat öldöstenek meg , tudjuk , melly fzörnyü 
kégyetlenséget vittenek végbe. El múlhatatlanul e’ 
dalion kellett volna a’ Magyar Orízági nemesség
nek tántzolni, hogyha előre jó kéfzületet nem tett 
volna maga védelmezésére, és ha előre félelmet nem 
vert volna a’ paraíztság fzivébe.

§. 186.

Tehát, a’ mennyiben Elöjáróink a’ közönséges 
békességnek fenn tartására tzéloztak, annyiban nem-

*) E zek  a* termélzetnek két átkozott faizattya> voltának a» 
Erdélyi nemesség ellen 'fegyvert fogó o 1 !:u;»k fejei.



tsak hafznos, hanem egyfzersmind fzükséges is volt 
a’ magyar nemességnek kéfziilete. Ellenben a’ mennyi
ben a’ pompás ízin ruhákra vefztegették keresmé
nyeiket, annyiban mind magoknak, mind a’ Hazá
nak nagyon ártottak. Nem hifzem, hogy egy Euró
pai tartományban is volnának annyi arany*, ezüst, 
réz és vas bányák, mint a’ mi magyar kanahánunk- 
ban ; de mivel sem Manufacturáink és Fabrikáink, 
sem a’ tsinosább mesterségeket gyakorló embereink 
nintsenek, kéntelenek vagyunk terméseinket óltsó 
árron más idegen nemzeteknek el adni, ’s azokat 
más formában öt ’s hat annyi pénzen vifzfza vál
tani. Gyapjúnk is elég vagyon és jó , még sem 
íudunk l'zép pofztókat kéfziteni, holott mindenféle 
mesterségnek tanulására alkalmatos a’ magyar elme. 
Innen fzármazik Hazánknak fzegény állapattya. 
Minthogy már a’ Sz. Korona őrizetére ki állott 
magyar nemesség* nemtsak hazafiúi jó indulattya, 
hanem fényes köntösei által is meg akarta magát 
másoktól külömböztetni , minden keresményét fel 
áldozta e’ végre, és a’ mit a’ múlt török háború
nak folyása alatt kevés terméséből gyűjtött is, azt 
is idegen nemzetnek atta pofztoért, pafzomántért, 
arany ’s ezüst sinórért , selyemért, gombokért, 
mentekre való bőrért, és kardért. Sok nemes ifjú 
réfzt akarván fzent zálogunk őrizetében venni, ké
vés ősi örökségét vagy zálogba vetette, vagy örö
kösen el adta pompás fzin ruhája miatt. Sokan fü
lig verték magokat égy kévés örömért adósságba 
’s a’ t. Ennyiben tehát mind önnön magoknak, 
mind hazájoknak sokat ártottanak.

§• i87-
Ezeket a’ korona őrizetére- önként fel állott nemes 

seregeket Bandériumoknak, ezeknek égyes tagjait pe
dig Banderistahnuk nevezték hazánkfiai, és épen



ezen nevezet által tették őket az udvar elölt gyii- 
lölségesekké. Mint egyébb ártatlan tselekedeteinket , 
úgy ezt is roíizí'zra magyarázván nemzetünknek tit
kos ellenségei, azzal vádolták nemesseinket, hogy 
ö nékiek koránt sem a’ koronának őrizete, hanem 
más törvénytelen fel tételek volt ezen Bandériumok
nak fel állításában. Az ö vélekedések fzerént, nem 
a’ Hazának belső tsendességét akarták a’ nemesek 
az által fenn tartani, hanem a’ Felséges Austriai 
Házat Magyar Orízág birtokából ki kiifzöbölni, ’s 
e’ végre idegen fejedelmekkel is kezdettek tzimbo* 
rálni. Atkozott gondolat, gonofz vád! Nem illye- 
tén egy ’s két ezerből álló, gyengén neveltetett, 
feleségeikhez, gyermekeikhez, és kedveseikhez ra- 
gafzkodó marokni sereg; hanem ifjúságoktól fog
va kemény élethez, hideghez meleghez fzoktatott , 
és a’ fegyverben fzüntelen gyakoroltatott Mársnak 
fiai kivántatnak az illy nagy változásokra. Nem 
illy mindenféle nemből, nyelvből és nemzetiségből 
álló birodalom foghat az igazgatás formájának meg 
változtatásához. Soha sem volt a’ magyar éggyes, 
nem is lefzen mig e’ kerek föld fziuén fog járni. 
Egyik ellensége a’ másiknak, ’s fzüntelen egymást 
ronlya, valamint rontotta ennekelötte is. Más az, 
oka sem volt volna arra a’ magyaroknak , hogy 
mostani kegyes Fejedelmek ellen fel indullyanak, 
a’ ki még Olafz orfzágban lételekor, Hazánknak 
minden fundamentomos törvényeit helybe hagyta, 
jussainkat és nemesi ízabattságainkat meg erősítette, 
és fzentül arra ajánlotta magat, hogy valamit Ha
zánk’ boldogságára fzükségesnek lenni itilénd , azo

k a t  el fogja követni. Mind az egek, mind magok 
ellen vetkeztetlek volna tehát hazánkfiai, hogyha 
lég kissebb gonofzt ;oadoltak volna is illy jó ízivü, 
kegyes, bölts és kegyel ints Fejedelmek ellen.



§. J 88- V
Az égyügyü fzin ruháknak fel vétele nemtsak 

néni káros, hanem igen hafznos volna a’ magyar 
Hazának. Hogyha minden karban, rendben és ália- 
palban helyheztetett í'zemélyek ruhájának í'zine meg 
volna közöttünk határozva , sokkal boldogabbak 
volnánk, mint voltunk ennekelötte. A ’ melly társa
ságban illyetén ruha rend nintsen , nintsen ottan a* 
köntösökben való bújalkódásnak semmi határa, 
melly miatt sok régi törzsökös famíliák örökös fze- 
génységre jutnak. E' világon nintsen nagyobb ve
télkedés, mint az öltözetekben, kiváltképen az afz- 
fzonyi nem között. A’ selyem matériákkal, ’s posz
tókkal kereskedő kalmárok, és az arany ’s ezüst 
mívesek meg gazdagúlnak, a’ nemesek pedig, sót 
a’ városi polgárok is meg Szegényednek a’ nagy 
pompa és ruhákban való telhetetlenség miatt. En
nek el távoztatására tehát igen hafznos, és fzüksé- 
ges volna a’ ruha rend. Ennek felette ez a’ hafzna 
is volna még annak, hogy az által egyik rend a’ , 
másiktól , egyik vármegyebeli nemesség a’ másik
tól, egyik hivatalt viselő fzeméllyek a’ másoktól 
könnyen meg hülombÖztetnének, egyfzeribe nyaka 
fzakadna a’ köntösökben való ártalmas vetélkedés
nek. Elegendő példák erre a’ hadi seregeknél fzol- 
gáló felsőbb és alsóbb rangú tiíztek, a’ kik között 
semmi bujaság, semmi vetélkedés nintsen a’ köntö
sökben. Nem ízin ruhája, hanem fzivének jósága 
által ízokta a’ magyar nemzet uralkodó fejedelmei
hez való hivségét meg bizonyítani.

§■  189• ,

Továbbá, azzal vádolták ellenségeink a’ Sz. Ko
ronának őrizetére ki állott nemes seregeket, hogy 
azok, mint meg annyi hegyi tolvajok úgy viselték 
magokat, sem terméfzet, sem nemzetek, sem Isten,
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törvényeivel nem gondoltak, az idegen nemzetből 
valókat üldözték, tsúfolták, káromlották, egy fzó- 
v a l , nem volt olly alatsonság, ’s olly törvényte
lenség, mellyet ne gyakorlottanak volna. Hogy sok 
éretlen elméjii ifjak ne találtattak volna közöltök, 
magunk sem mondhattyuk, de hogy mindnyájan í’es- 
lelt erköítsü emberek lettenek volna, egy átallyá- 
ban tagadjuk. Soknak sem í’zármazása, sem nevel
tetetése, sem ideje, sem hivatallya, sem tekintete, 
sem méltósága, sem környül állásai,' sem életének 
módja meg nem engedték volna a’ törvénytelen éle
tet. Illyenek pedig, a’ mint alább látni fogjuk, so
kan voltának a’ Korona őrizetére ment nemes sere
gek között. Az ifjú ember minden nemzetben ifjú, 
és a ’ ki tölle annyi mértekletességet kiván, mint 
egy meg állapodott idéjü, és e’ világi bajok ’s gon
dok által ki forraltatott elméjű embertől, vagy ma
ga soha ifjú nem volt, vagy nem ismeri az ifjú 
vérnek tulajdonságait. Az ifjú testben kerengő vér 
hasonló a’ séprejétöl meg nem tifztúlt borhoz, melly 
ha egyfzer fel buzdúl, mind addig forr, mig tsak 
minden fzemetet ki nem hány magából. Az ifjú test
ben lévő éltető ereknek hártyái, mellyektöl fúgg an
nak minden érzékenysége, sokkal gyengébbek, mint 
a’ meg állapodott testnek eretskéi; és igy a’ lég 
kissebb ingerlést sem fzenvedhetik. Az érzékeny és 
rofzfzra hajlandó ifjú, a’ jónak mivelésére is al- 
kalmatosabb fzokcít lenni, a’ phlegmaticus, az az 
taknyos terméfzetü ifjúnál. Egy nem regiben el 
húnyt bölts fejedelem azt fzokta a’ tsintalan ifjúról 
mondani: Ne bántsd ötct, ha egyfzer borjú fzarvait 
el futándja, jó ember lefzen belőle. —  Ámbár letté
nek legyen tehát a’ korona Őrizetére ment nemes 
seregek között illyetén vásott , és néhánykor az 
emberség, ’s illendőség határán túl ugrott ifjak: mind
azonáltal nem lehet ezekről a’ többiekre követke-
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zést tsinálni, és azt mondani, hogy azon nemes 
seregek égy átallyában törvénytelenséghez fzokott 
emberek voltának volna; a’ melly lég jobban ki 
fog akkor nyilatkozni, a’ midőn azoknak neveiket 
és rangjaikat elő fogom fzámlalni.

§• 190.

Nem annjőra erköltsi tulajdonságaik, mint inkább 
a’ Banderiumi nevezet tette ezen nemes seregeket 
az udvar előtt gyanússakka és gyiilölségesekkel j). 
Valósággal nem is illett reájok ez a’ nevezet. A3 
hajdani magyar Bandériumok mind eredetekre, mind 
kötelességekre, mind zsóldjokra , mind végekre néz
ve külÖmbőztenek ezektől a’ korona őrizetére fel 
állitatott nemes ifjúságból álló seregektől. E’ tárgyi
nak meg világositására fzükségesnek itilem Hazánk 
hajdani hadi állapatyát summásan elő adni. Minek- 
utánna Scythiából ki költözött őseink Pannóniát, 
sőt az egélz Carpatus hégyet és Adriaticumi tenger 
között fekvő földet el foglalták volna, lég első 
gondja is a’ volt Árpád hertzegnek, hogy új biro. 
dalmának határait minden ellene támadható külső 
ellenségek ellen védelmezhesse. E’ végre Lengyel 
Orízág és ^ustria félé fek'vö tartományait, a’ Ma
gyarokkal örökös fzövetséget kötött, és hivsége- 
ket sok esetekben meg is bizonyított nemzeteknek, 
nevezetesen az Oroszoknak és Bissensoknak v)\ 
a’ Dráván túl lévő földét, a3Tótoknak, Morvátok
nak és Szervusoknak , Erdélynek határait pedig a3

2 7 8  .............. —

j) Bandérium tnlajdonképen Záfzló állyát jelent, és ezen 
olafz fzótól B andiéra , az a z ,  Záfzló vette eredetét. 

v) E zekn ek a ’ Lengyel Orf/.ág és Austria fzélein ór állásra 
rendeltetett Oroízoknak maradékai az A b a ú j , Zemplén, 
Ungvár és Moson Vármegyékben mostan élő Oioízok. 
E zek építették Mosonbau üvárt, avagy Qrvjivárt.



Székelyeknek őrizetére bizta. Ezen nevezett emze- 
teknek fo kormány ozását, a’ Magyarok közül vá- 
lafztatott nevezetes hadi vezéreknek ajánlotta, ’a 
réí'z fzerént Bán, réí'z fzerént pedig Grófi neve
zettel ajándékozta meg a). Ezek a’ méltoságos és 
hatalmas fzemélyek váltanak fo kapitármyai , a’ 
kik nem tsak a’ hadi, hanem a’ polgári dolgokra 
is gondot viseltének a* réájok bizattatott vég tar
tományokban. A ’ melly rendeles, a’ mint a* ta- 
pafztalás elegendöképen bizonyitotta , igen fzíik- 
séges és hafznos volt a’ még tsetsemöi állapat- 
tyában lévő magyar birodalomra nézve. Mivel, 
valamennyifzer az idegen nemzetek a’ Magyar bi
rodalom ellen agyarkodtanak, avagy ellene fegy
vert fogtanak, rnindannyifzor az Orfzágnak Izéiéin 
épitetett váraknak tornjmiban éjjél nappal őr álló 
katonák jelentést tettenek a’ vég tartományokban 
lévő fő kórmányozoknak, ezek pedig az arra ren
deltetett közönséges pósták által hirt adtanak a’ ki
rálynak; és íg y , semmi sem történhetett a’ Hazá
ban, és a’ fzornfzéd tartományokban, a’ mit a* 
fejedelem kévés napok alatt meg nem tudhatott 
volna.

$• 191.

Ennekfelette, hogy a’ meg hódoltatott, de pártos
ságra hajlandó nemzeteket zabólán tarthassa Árpád 
hertzeg, a’ régi várakat meg erösitette, a’ hol pe
dig nem voltának újjakat építtetett, és az azokban 
helyheztetett Ör állóknak kórmányozására egy 
fö igazgatókat, a’ kik Ispánoknak neveztettek, ren-

a) Hlyeién Bánok voltának hajdan a’ H o rv á th  O r j lá g i , Scla- 
voniában, Croatiában és Dalmátiában ; a ’ Sooi és H o zo ra i 
Bosniában ; a ’ M a c k ó v ia i Rám ában; a ’ R u fz n y a i az az 
Orofzok között; a’ Z c v r in i , vagy S everin i Havasaiföldön. 
G ró fo kn ak  neveztetlek a ’ Rosoni éa T e m e ti lö Igazgatók.



tlelt a’ nevezetesebb Magyarok közül b). Kiknek 
hatalmok nemtsak az öv álló vitézekre, hanem egy- 
fzersmind a’ várakhoz ragafztatott megyéknek la
kosaira is ki terjedett mind a’ polgári, mind a’ hadi, 
mind a’ sáfári dolgokra nézve. — E* mellett, min
den megyék váraihoz bizonyos fzámú fekvő jófzá- 
gokat ragafztott, mellyek Vár Fundusainak nevez
tettek, ’s l'zoros értelemben a’ Király és koz tár
saság Örökségei voltának. Az illyetén jófzágoknak 
termései a’ király tárházaiban és pintzeiben rakat
ta la k  le, és az idő, ’s környül állasokhoz képest, 
vagy pénzen adattattanak el, vagy terméfzeti való
ságokban forditattak a’ királyi udvarnak és tábor
ba fzállott hadi seregeknek fzükségeikre. A’ földnek 
terméséből fordittatott pénznek egy harmad réfze 
a’ fö Ispánoknak, és az ö alattok hivatalt viselő 
fzeinéllyeknek hagyattatott; két harmad réfze pe
dig, az orfzág kints tárába küldettetett, a’ melly 
mind a’ királyi udvarnak tartására, mind a’ zsóld- 
ban álló katonáknak fizetésekre elegendő volt. —- 
Méltó itten azt is meg jegyeznünk, hogy az illyen 
várakhoz tartozó jófzágokban egefz nyáj ökrei, ju
hai, sertései, és ménesei voltának a’ Statusnak, 
mellyek réfz fzerént pénzre fordittattak, réfz fze- 
rént a ’ királyi konyhákba, hadakozásnak idején pe-

b) B ei.a király neveden Jedzöjének írása fzerént , sok illy 

régi várakat találtának őseink mostani hazánkban , u. m. 
a’ B a ra n y a i, B ih a r i ,  B o d r o g i, V asvári , Go m ó r i , 
R ev ei, N ógrá di , N y itr a i, P e s t i ,  S za th m á ri, Trentse- 

n i , U g o tsa i, U ng vári , V e fzp r e m i, Z e m p lé n i, P o se-  

g a i , Zágrábi és V a lh ói várakat. A ’ inellyeket pedig 
önnön magok epitetteriek, ezek voltának : B a r s  , Bor~  

s ó d , Kom árom  , T sa n á d , T son g rá d , SzabóIts és Z ó ly o m , 

V id .  E ju sd . H ijior. JJucuin H u n g . Cap. 29— 33.
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dig, a’ táborozó seregeknek élelmékre adattak. —  
A ’ honnan minden Vármegyékben különös tárnok- 
ja i, afztalnokjai, pohárnokjai, lováfz mesterei, mező 
és erdő birái, és több hasonló hivatalbeli tifztyei 
voltának a’ királynak, és Udvarnokoknak hivattat- 
tanak, kik közül némellyek a’ rétek és ízántó föl
deknek terméseire, némellyek a’ közönséges épüle
tekre, mások a’ barom nyájakra és ménesekre, is
mét mások más reájck bízatott dolgokra viseltének 
gondot, és a’ mint fellyebb mondám, mindnyáján 
a’ fö Ispánoktól függöttenek. —  Az illyetén közön
séges gazdálkodás mind a’ Statusra , mind a’ feje
delemre, mind a’ köz rendű, avagy adó fizető la
kosokra nézve igen hafznos volt. Hafznos a’ Stá
tusra , avagy a’ köz társaságra nézve, mind azért, 
hogy az illyetén majorságból fordult pénz sokra 
ment, és nagyon gazdagította a’ közönséges kints' 
tárat; mind azért , h o g y  akárhol, ’s akár mikor 
ütött ki a’ hadakozásnak tüze, mindenkor elegendő 
fzéna, búza, zab, és barom volt a’ hadakozó se
regeknek tápláltatására —  Hafznos a’ fejedelemre 
nézve, kinek mind költsége, mind tábori elesége 
bőséggel lévén, sem pénzt költsön fel venni, sem 
hadi seregeinek élelméről fzorgalmatoskodni nem 
volt kéntelen —  De hafznos volt az adó fizető la
kosokra nézve is, a’ kik sem kényereiktöl és bar
maiktól meg nem fofztattak, sem fzekerezés által 
nem sanyargaltattak, élegendo iga vonó barmai lé
vén a’ Statusnak minden váraknak megyéiben.

$• !9 2 .

A* vár jófzágainak lakosai három rendre ofztat* 
tanak fel. Az első rendebeliek a’ Váraknak Job
bagyai (Jobbagyones Castri) voltának, a’ kik a* 
nékiek adattatott fundusokért hadi fzolgálatot tet
tének, a’ mennyiben, mind a' várakra, miud a.*
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megyékre vigyázlanak, és a’ midőn valamelly kül
ső ellenség támadott a’ Haza ellen, kötelesek vál
tanak a’ fő Ispánoknak bandicriai, az az, záfzlói 
alatt táborba fzállani, és hadakozni — Másod rend
beliek voltának az Udvarnukok (Udvornici, Cou* 
ditionarii, f. Conditionales) avagy azok a* hiva
talbeli emberek, a’ kik a’ váraknak jófzágaiban 
lévő épületekre, termésekre és barom nyájakra vi
seltének gondot (§. 197.) Ezeken kivül udvarno- 
koknak neveztettek a’ váraknak jószágaiban lakó 
közönséges fzekeresek, level hordó posták, vadá- 
fzok, mint p. o. a’ Szent Gáliak Vefzprém Várme
gyében; sülök és fzakátsok, mint a’ Szakátsiak és 
a’ Vidi lakosok, kiknek kötelességek abban állott, 
.hogy a’ midőn a’ királyok és királyi emberek a* 
megyékben utaztanak , mind afztaíaikra , mind 
égyébb ízükségeikre gondot viseltének; ennekfelette 
bizonyos fzámú vadakat küldöttének efztendönként 
a’ királyi konyhára c). —  Harmad rendbeliek vol
tának a’ királyoknak és királynéknak fzolgai és jó- 
téteményesei ( Reginales Beneficiarii), a’ kik Ha
zánk’ hajdani törvényei fzerént Szabadosoknak ne
veztettek. Ide tartoztanak a’ várbeli, vagy királyi 
örökségekben lakó fzántó vető emberek, fzöllö mí
vesek, kafzások, aratók ’s a’ t. a’ kik a’ közönsé
ges adón kivül parafzti munkával is fzolgáltanak

e) Innen világos, hogy nem minapi, hanem igen régi fzo? 
kása az a’ Sz. G áli lakosoknak, melly fzerént o k ,  min
den efztendöben egyfzer, nevezetesen új efztendökor 
egynéhány darab vadat küldőnek biztosaik által a ’ k i
rálynak. Az ezen vadakat bé mutató fz e m é lly e k , a ’ k i
rályi konyháknak és boros pintzéknek fzemlélésére bo- 
tsáttatván , egynéhány udvari fejér tzipóval, és egyné
hány pint Austriai ó borral meg rendégeltetvén vifzfza 
botsáttatnak hazájokba.



a’ Fejedelemnek. Illyetén fzolgai, avagy jobbágyi 
állapat alá voltának Pannóniának hajdani lako
sai, és a’ hadban el fogattatott emberek, ’s ma- 
radékjaik rekeíztetve, a’ kik mindazonáltal a’ ke- 
refztény vallásnak Hazánkba való bé vétetése és 
el terjedése után, az örökkévaló fzolgaságnak kö
telei alól fel oldoztatván, fzabadosokká lettenek. 
IÜyenek voltának azok a’ Magyarok is , a’ kik 
vagy tsalárdsággal, vagy vakmeröképen ki vonták 
magokat a’ hadi fzolgálat alól, ’s ezért örökös job* 
bágysággal biintettettek meg.

§• 19 3 *

Minthogy as váraknak jobbágyai egyedül a’ harfi 
dolgokban, az udvarnokok a’ réájok bizatott hiva
taloknak folytatásában, a’ királyoknak és király
néknak jótéteményesei pedig a’ föld’ mivelésébea 
gyakovlották magokat: ahoz képest fzámos keres
kedőket és kézi míveseket hivtanak hajdani ki
rályaink a’ ízomfzéd tartományokból, kiváltképen 
a’ Német Birodalomból magyar Hazánkba által. 
Ezeket a’ vagy által hivatatott, vagy önként által 
jövő kereskedő és kézi míves jövevényeket, réfz 
fzerént a’ váraknak környékeiben ; réfz fzerént azok
tól távolabb telepítették lé, a’ kik hajlékokat épít
vén magoknak, lassan lassan meg Szaporodtak, ’s 
egefz városokat formáltak, mellyek közül a’ népe
sebbek idővel, nevezetesen Hazánknak a’ Tatárok 
által lett el pufztitatása után kőfalakkal és sán- 
tzokkal vétettenek környül, az apróbbak pedig régi 
állapottyaikban maradtanak. Az elsőbb rendbeliek 
fzabad és királyi varasoknak; a’ másod rendbe
liek pedig mező várasoknak neveztettek; al elsőbb 
rendbelieknek lakosai polgárig a’ másod rendbeliek
nek lakosai pedig Vvndcgi nevezettel ajándékoz- 
tattak meg —  Három végből helyheztettek az idő-

------------ ------------ 2 8 3
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gén tartományokból Hazánkba hiváttatott, és ön
ként által jött idegen nemzetbeliek a’ váraknak* 
környékeiben. Elsőben, bogy a’ váraknak örizetjei 
alatt lévén, mentek lehessenek a’ hazafiaknak és 
régi lakosoknak bofzfzúság tételeitől —  Másodfzor, 
hogy ottan tsendesen és ízabadosan gyakorolhas
sák kézi mesterségeiket —  fíármadfzor, hogy a* 
megyebeli fzántó vető emberek, földjeiknek termé
seit a’ városokba be vivén , pénzt kereshessenek, 
és ruhákat, ’s gazdasághoz fzükséges vas és í’a 
fzerízámokat vehessenek önnön magoknak. Melly 
dolognak könnyítésére, minden népesebb városok
ban orízágos és héti vásárok rendeltettek.

§. 194.

A ’ váraknak örökségein kívül meg maradott 
megyebeli fekvő jófzágokat réfz fzerént magoknak 
hagytak a’ hajdani magyar uralkodó fejedelmek; 
rélz fzerént közelebb és távolabb lévő attyokfiai- 
nak, rokonaiknak, a’ hadi seregek felsőbb ’s ab 
sóbb rangú Elöjáróinak, és más nevezetes embe
reknek ajándékozták, és imé ezek voltának az első 
birtokos avagy földes urak a’ Hazában. Melly Örök
ségeknek eredetéről azért fzükség itten értekeznünk, 
hogy ekképen helyes ideánk, az az isméretiink le
hessen a’ Magyar Nemességről. Minekelötte hajda
ni pogány őseink Scythiai könnyökből ki indultá
nak volna, olly fel tétellel, hogy magoknak áldot- 
tabb lakó helyet fzerezhessenek, fö vezérekké tet
ték Almost Árpádnak édes attyát , ’s következő 
pontokban égyeztenek meg ö vele: I. Hogy ö , t. i. 
Vilmos, és az ö utánna következendő férfi mara- 
dékjai közül legyenek az uralkodók, és hogy soha 
más házból és ágból uralkodó fejedelem ne válafztas- 
son. —  II. Hogy a’ melly földet ök fegyvereik ál
tal kereséndenek, Almos és ö közöltök oíztatódjon



fel. —  III. Hogy mivel ö k , Önként válafztottak Al
most azon méltóságra, nekie tanátsosai legyenek 
és vele égyütt igazgassák a’ magyar birodalmat.—
IV. A’ kik ö közülök és maradékjaik közül, vagy 
maga Almos, vagy az ö utánna uralkodó maradék- 
jai ellen pártot ütnének, avagy valamelly ártalmas 
zenebonát indítanának a’ nemzet között, azoknak 
vérek ontattasson ki. Hasonló hivségre, és engedel
mességre kötelezték magokat azok a’ hét Kún Ka
pitányok is , a’ kik Moldvában és veres Russiában 
öiökös fzövetséget kötöttének a’ Scythiáfról ki köl
tözött Magyarokkal d).

$• 195-

Illyenképen Almos volt Scythiából ki jött őseink
nek első fejedelme, ’s az ö ágyékából fzármazott 
férfi maradékokra bizattatott a’ magyar birodalom
nak fö kormánya. Úgy mindazonáltal, hogy-sem 
azok a’ hat kapitányok, a’ kik ötét fzabad tettzé- 
sekböl tették fejedelmekké, ki nem rekefztettek a* 
közönséges dolgoknak igazgatásától, a’ kik úgy fzól- 
ván Corregensei, az a z , uralkodó társai lettenek 
Almosnak, és maradékainak. Ezek voltának az Or- 
fzágn ik első Bárói. Itten vettetett meg az uralkodó 
Fejedelem és Orf’zág Rendjei között fel ofztatott tör
vény tévő hatalomnak első fundamentoma. O után® 
nők kÖveikeztenek Almos hertzegnek és a’ fellyebb 
említetett hat magyar kapitányoknak férfi mara
dékai. Egy gráditsal kissebb méltóságba helyhez® 
tetlek a’ hét Kun kapitányok, és a’ frigyes Kun, 
’ s Orofz hadi seregeknek fö vezérjei, kiket Belet 
királynak nevezetlen jedzöje hol nemzet Elöjárói-

d) Vid. Arionymi Belae Rcgis Notarii H ijio r . D u c i i m  F t u n -

gariue Cap. X~



nak, hol nemeseknek , majd ismét fejedelmi fze- 
mellyeknek nevez említett, könyvében c). Mind ezek
nek a’ liát magyar, és hét Kun kapitányoknak, 
azoknak maradékjainak, és más nevezetes fzemély- 
jyeknek, a’ kik jeles hadi viselt dolgaik által, má 
sok felett meg kiilömböztették magokat , gazdag 
fekvő jófzágokat ajándekoztanak Almos, Árpád és 
más Ö utannok élt és uralkodott fejedelmek, azok
ban a’ tartományokban, mellyeket fegyvereik által 
meg hódoltattak f). Ezek voltának azok, a’ kiktől 
fzármaztanak Hazánknak első birtokos urai. Es igy 
helytelenül gondolkoznak azok, a’ kik azt állittyák, 
hogy a* Scythiából ki jött Magyarok mindnyájan 
nemesi karba helyheztettenek volna. Sokan meg ma- 
radtanak közzülök előbbi nemtelen állapottyokban; 
sokan voltának azok között fzólgák, tábori inasok, 
köz rendű vitézek, és más alatsonyabb sorsú em
berek, a’ kik le telepedvén a’ váraknak megyéiben, 
mind Ö magok, mind utánnok élt maradékjaik. 
fegyvereikkel fzolgáltanak Hazájoknak.

$• J96-

Szent István első Apostoli Király, és az Ö utánna 
élt és uralkodott fejedelmeknek idejekben ízemláto-

é) Id Ibid. , , Anno DominicaelncarnationisÍÍ84. feptem prin- 
„cipa les  perfonae, qui Hetumogor (hét Magyar) id eít 
„leptem Hungari vocantur, egrelfi funt de terra Scythi- 
„ca. Inter quos Almus Dux filius Ugek, de genere Ma- 
,,gok Regis bonae rnemoriae, Dominus et Coníiliarius 
,,eorum, una cum uxore fu a , et fílio fuo Á rp á d , et 
„duobus filiis Hűlne avunculi fui, fcilicet Zuard  et Ca- 
„dufas  , nec non cum multitudine magna populorum non 
„numerata foederatoruin de eadem régióné egreíTus eít."

f )  A nonym . Belae Regis Aotar. C . X L .  « t Tkuroc. Ckro- 
nic. Part. I,
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mást meg fzaporodott a’ magyar nemességnek fzá- 
ma. Sok lakosok és köz rendű vitézek, a’ kik a’ 
Haza ellenségei ellen való hadakozásokban ditsi- 
retesen viselték magokat, és vagy fiaikat, vagy ro
konaikat a’ hadbanj el vefztettek, Hazánk’ funda- 
mentomcs törvényei fzerént fekvő jófzágokat nyer
vén , meg nemesedtek g). Nem kevesen találtattak 
ollyanok á’ váraknak jobbágyai között is , a’ kik 
mutatott vitézségekért hasonló meg jutalmaztatást 
nyertének. Illyetén fzerentséjek volt némelly udvar- 
nokoknak, király fzolgainak, királynék jótéteménye- 
seinek, sőt egéfz helységeknek is , mind a’ hajdani 
uralkodó, mind nevezetesen I. Lajos király alatt h). 
Ekként nemesedtenek meg sok idegen nemzetbeli 
lakosok, ekként nyertének jófzágokat, hazánkhoz 
’s királyainkhoz mutatott liivségeikert i). Azok, a*

g ) V id . A n d r e á k  II. Decret. Art .  10. ,,Si quis Jobbagyo 
,,liabens honorem (OíTicialis) in exercitu fuerit mór- 

,, tuus, ejus filius vei fráter congruo bonore fit dotandus. 
, ,E t  fi fervus (miles) eodem modo fuerit mortuus , eju* 

, , filius , ficut Regi videbitur, donetur.
fi) A d . F r a n c . K o l l á r  Amoenitat. Hungaric. Vol.. II. 

Sect. V .  Cap. 4.
i )  J o h . T hu rotz. Cbronic. Hungar. L. II. E x  A p u litt, 

inquit, venit Deodatus e Com itibus S, Severini, qui 
fu n d a to r n.vjiitit monajterii de Tata. C. X, —  E x  
Alem annia IVolphgerus et Hedricus ComiteS Houm - 
bourg cum  CCC. dextrariis p haleratis, quorunx pri
mo D u x  Geyza montem Kiscen  , et injulum. D anu- 
b ii circa Jaurinum pro defcenfu aeterno contulit. C. X I .  
E  Eavaria Eentzelimis de Vazunburg , qui d u x  exerci
tu  s S. Regis Stephaui contra rcbellem ducem Cupa fű it. 
C. XII. —  E  regno Theotonicnrum H unt et Pazm un , 
qu i S . Regem Stephanum gladio Th> otonico more ac- 
c in x e r u n t, invictjjfim i beroes , quos tani Geyza , quam  

Ji/ius J 'u u s , lutis et a/nplis haareditationibus pro ipjo-
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kiknek hadi és polgári tselekedeteik nem olly fzem- 
be Ötlök voltak mint amazoké, de jó példájoknak 
követésére tsak ugyan serkentő efzkozök voltak má
soknak, jóízág helyett föggö petsétes nemes levelekkel 
ajándékoztattak meg, a’ kik azokban fel jegyzett 
tzimerekröl sir malis taknak neveztettek. —  Utollyá- 
ra a’ birtokos nemesek rendibe vétettenek bé azok 
a’ papi Személyek , u. m. Püspökök, Apaturak, 
Prépostok és ízerzetés Kendek is, a’ kiknek fz. Ist
ván és Láfzló királyok, tulajdon jófzagaikból, az 
úgy neveztetett Árpád örökségéből, gazdag jövedel
mű jószágukat ajándékoztanak, a’ kerefztény vallás
nak terjesztésében mutatott ízorgalmatosságaikért. 
Melly nagy adakózóságok által több kárt okozta- 
nak a’ Hazának mint hafznot, mind azért, hogy az 
illyetén nagy jövedelmű egyházi fzeméllyek világi 
javaiknak öregbítésére fordítván elmejeket, resteb- 
bekké lettenek hivatallyaiknak folytatásában, mind 
azért, mivel az által a’ Stipendiarius , az az , zsóid- 
ban álló katonaságnak í'záma nagyon meg kissebbe- 
dett; mind pedig azért, mivel az által a’ Királyok 
nak jövedelme ízembe ötölhetö módón meg keve- 
sedett. <

§• 19 7 *%
Mind a’ két rendbeli, t. i. mind a’ birtokos, mind 

a’ birtokatlan nemesek, avagy armalistak hol Ser- 
vienseknek, az az király vitézeinek, hol udvari ne
meseinek, hol király famíliáinak neveztettek , mint
hogy ök mindnyájan a’ király záfzlója alatt vitéz-

rum fervituíe ditavere. C. X I I I .  I ta  tem pore  S a lo m o m s 

e Germania Conradus de A lte n b u rg ,  Poth dictus , tem 

pore Belae Regis e F rancia  C om es K iq u i n i ,  e confan- 

guinitate Comitum Guilermi , e x  H ifpania  nobilis  vir 

Rinoldi C. X V .  etc.



kedtek k). Ezek voltának azok a’ nemes rendek, 
avagy Bandériumok, mellyeknek hadban mutatott 
virtusok az egéliz világnak tsudájára, ellenségeink* 
nek pedig rettentésére volt, mind addig, mig a’ 
M agyar Birodalomnak régi hadi állápattya meg 
nem változott. —  E’ volt az a’ nemesi kar, melly- 
nek íz. István és II. András királyok különös fza- 
badtságokat ajándékoztanak l) , a’ kiket első apos
toli királyunk Orfzág bástyáinak ’s ólt almazóinak, 
az ellenség diadalmasainak, és a’ magyar Biroda
lom Öregbítőinek nevezett /nJ..Nem is ok nélkül, mi
vel ezeknek hadi virtusa sok Ízben meg mentette 
édes Hazánkat végső romlásától. Nem volt olly 
hatalmas erő ’s ellenség, a’ melly őket el rettent
hette, avagy hivségekben meg tántoríthatta volna; 
minden órában, és fzempillantásban kéfzek voltak 
ők Hazájoknak ’s királyaiknak boldogságokért vé
reiket ki ontani. Melly miatt gyakran meg történt, 
hogy valamiképen Kannásnál a’ Rómaiak, úgy ők 
is tsak nem egy lábig le vágattattak, a’ mint ezt 
a’ Tatároknak hazánkba lett bé ütése, a’ Nikopolyi, 
Várnai és Mohátsi véres ütközeteknek históriája 
elegendöképen bizonyittya.

§• 198-

Ne gondollyuk , hogy a’ nevezett felsőbb, ’s al- * l)

k ) A ’ M a g n a s i  nevezet ismeretlen v o lt  a ’ M a g y a r  B irod alo m 

n a k  if júságában B áróknak neveztettek  az  O rfzá gn ak  

fö h i v a ta l ly a i t  viselő f z e m é l ly e k ,  u. m. a ’ N á d o r is p á n ,  

O rfzá g  b ir a ja ,  a ’ Bánok , a ’ k irá ly i  T á r n o k ,  A fz ta ln o k  

és P o h á rn o k  mesterek, a ’ fö udvarn ok ’s a ’ t. Ide  tartoz

ta k  a ’ P o so n i  és Tem esi G rófok.  E z e k  után k ö v e t k e z 

tén ek  a ’ fö és örökös I sp á n o k .

l) A d. F r a n c . K o l l á r . Amoeni tat .  Hungar.  P .  II, Srct,

V .  C. 4.
m ) Decret. Andrftae I I .  Lib.  I. C. 4-
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sóbb rendii birtokos urak azért nyerték volna örök* 
ségeiket, hogy azoknak jövedelmét hafzontalan pom
pára ’s bujaságra fordítván el tékozollyák. Az ural
kodó fejedelemtől fogva az utolsó birtokos neme
sig minden tartozott, örökségének mértékéhez ké
pest, több ’s kevesebb fegyveres embereket tartani, 
a’ kik békességben a’ Hazának belső tsendességére 
vigyáztanak, hadakozásnak idején pedig uraikkal 
egyetemben táborban lzállottanak. —  Az illyetén 
mind békességes, mind háborús időkben katonákat 
zsoldal, ’s fegyverrel tartó urak Banderiatusoknak, 
vitézkedő seregjeik Bandériumoknak, az ezeknél ízol- 
gáló vitézek pedig Banderialistaknak neveztettek 
Ezek a’ Haza hafznára rendeltetett seregek , vagy 
Rendesek, vagy Rendkívül valók voltának. Az el
sőbbek közé tartoztak a’ királyi zsóldban álló se
regek, a’ Váraknak jobbágyai (Jobbagyones Ca- 
strorum(, a’ vég helységbeli katonák, és a’ segítő 
seregek. Az utolsóbbak közzé fzámlaltattanak a’ 
birtokos egyházi és világi uraknak fegyvert viselő 
emberei, a’ kik tsak akkor mentenek az Orí'zág ha
tárain túl, a’ midőn a’ rendes seregek elégtelenek 
voltának az ellenségnek meg zabolázasára. Sőt még 
a’ rendes seregek sem fzállottak mindenkor, ’s mind
nyájan táborba, hanem tsak ollyankor, a’ midőn 
nagy volt a ’ fel támadott ellenségnek ereje. —  
Hogyha fel vefziik a’ Vámegyéknek , koronához 
tartózó jófzágoknak, egyházi ’s világi birtokos, és 
nem birtokos nemeseknek fzámát: könnyen képzel- 
hettyük, melly erős lábon állott hajdan a’ Magyar 
Birodalomnak hadi állapattya. Mihelyt a’ fzükség és a’ 
környiil állások kívánták, lég ottan talpon voltának: 

1. A’ királyi zsóldban fziintelen álló seregek, 
mellyek az uralkodó fejedelmekhez és koroná
hoz tartozó örökségeknek jövedelmeiből vették 
fizetéseiket, és fegyvereiket.



2) A’ váraknak megyéiben lakó, és nékiek ada
tott fekvő jóságokért tsupán fegyvereikkel 
fzolgáló nemzetbeli katonák, kiket fellyebb 
Kár Jobbágyainak neveztünk.

3) A ’ Magyarokkal egyesült Kunoknak, Orofzok- 
nak, Székelyeknek, Bissenusoknak és Tótok, 
nak fegyveres emberei-

4) A’ fzovetséges tartományoknak, u. m. Mold
vának, Havasalföldének, Serviának, Rámának, 
es Bosniának segitő seregei.

5) A’ birtokos és nem birtokos magyar nemes
ségnek Banderiumjai, mellyek a’ fellyebb va
lókkal öfzve í'zámlaltatván könnyenn rá mente
nek 300. ezer főre.

$• *99*

A’ hajdani Báderiumok, avagy Záfzlók allyai 
ké'félék voltának u. m. királyi és Kármegyebeli 
Bandériumok — A ’ királyi Bandériumhoz tartoztanak.

1) A ’ királyi testörzö vitézek, a’ véglielységbeli 
katonák, u. m. az Erdélyi Vajdának, Horváth 
Orízági, Machoviai, Severini, Bosniai Bánok
n ak, és a’ Posoni, Tem esi, és Székely Gró
foknak őr álló seregei.

2) Az Orfzág Báróinak, u. m. Nádorispánnak, 
Orfzág birajának, fő Tárnok - Afztalnok - Po
hárnok ’s Lováfz mestereknek banderiumjai.

3) A’ birtokos és dézmát fzedö pap áraknak és 
ízerzetes rendeknek —

4) A’ Grófoknak, örökös és nem örökös Báróknak —
.5) A király ízolgálaltyában lévő fö embereknek

záízló allyai, kiknek mások felett való méltó
ságok abban állott, hogy ok á hadban fzünte- 
len á király mellett váltanak, az ö záfzlója 
alattvitézkedlenek, és nemtsak háború, hanem 
bekesseg iüejéu is bandériumokat tartottanak,

T  2



azoknak magok rendeltének Elöjárokat, tulajdon 
tzimereik és záfzlóik voltának , és ide ’s tova va
ló utazásokban azok által kísértettének..A’ hon
nan ki tettzik, melly fényesek voltának a’ hajda
ni tehetős magyar nemeseknek udvarjaik, de 
egyfzersmind az is, melly nagy költséget oko
zott nekiek a’ Hazának bátorsága és védelmezése.

§. 200.

A ’ Vármegyék Bandériumjaihoz fzámlaltattak
(i) A ’ nem banderiatus és dézmát nem szedő , de 

fekvő jószágokat biró egyházi fzemellyeknek —
b) A ’ birtokos, de nem banderiatus nemesek

nek, az a z , az ollyaknak, á’ kik békességben 
nem tartoztak fegyveres embert tartani —

c) Á ’ királyi udvarban ízolgáló, de nem koroná
hoz tartozó örökségekben birtokos nemeseknek —

d) Az egyház helyt bíró nemeseknek —
<?) A’ meg nemesittetett helységeknek katonáik —

f )  A’ magok fzemélyekben nem banderiatus, de 
banderiatus uraknak jófzágaikat zálogban biró-

g) A ’ magok ízemellyéiben nemtelen, de nemes 
fundufokat biró embereknek fegyveres emberei.

A’ kik tsak addig tartoztak vagy fzemellyek fze- 
rént táborba fzállani, vagy magok helyett mást 
zsóldban fogadni, inig a’ háború tartott, még pe
dig eíztendei jövedelmeiknek mérteke ízerént. Zsig- 
mód király uralkodása alatt azt végezték az Or- 
fzág Rendjei, hogy, minden 30. jobbágyős úr égy 
jól fel kéfzitetett lovas katonát adjon n) A ’ kiknek 
annyi örökségek nem volt, azok másokkal állottak 
öfzve, és kiki annyit fizetett egy lovas katona ki 
állítására, a’ menynyi birtokához képest reá esett.—  
II. Ulqfzlö király idejében 56. portára, az az, ház

n) S i g i s m u n d i  Regis Decret.  V .  Art. I I .  A n n .  1435.



helyre vettetett egy lovas vitéz, Pofegát, Valkót, 
Szériáét, Báts, Csongrád , Csanád, Békés, Temcs, 
Zarand , Torontói és Arad Vármegyéket ki vévén , 
melyekben minden 24. portától egy paissal, lán- 
ts iv a l, pántzéllal és sisakkal fel ékesitetett hufzár 
álliíatott ki o). Hollott azt is méltó lefzen meg je
gyezniük, hogy minden Vármegye Banderiumja- 
nak különös fzinü és kéfzületü Öltözete, különös 
fzinü és tzimerü záfzlója, különös fzázadosai és 
felsőbb ’s alsóbb rangú tifztjei vóltanak, de mind
nyájan egy fo kormányozó, az a z , a’ Nádorispán 
alatt vitézkedtenek. p)

$• 201.

Két fö végem volt Hazánk hajdani hadi állapát- 
tyanák sumrnás elő adasában. Először, hogy tanu
latlan, és a’ régi történeteknek isméretében járat
lan hazámfiai is tudhassák azt.—  Másodfzor, hogy 
a’ hajdani Bandériumok, és múlt 1790. efzten- 
döben Sz. Koronánk őrizetére fel gyülekezett nemes 
örálló seregek között való külömbségét fzemeik 
eleibe terjes ízem. —  A ’ hajdani Bandériumok Ha
zánknak külső és belső tsendességére, és az ellen
ségnek meg zabolázására: a’ nemes őr álló seregek 
pedig fzent koronánk őrizetére rendeltettek.—  Amazok 
nemes nemtelen, fzabad ’s jobbágy, lionnyai s’ jö
vevény emberekből elegyesen álló seregek vóltanak; 
ezek pedig tsupán nemes vérből eredeti, törzsökös 
és nemesi fzabadsággal élő igaz hazáfiakból állottá
nak —  Amazok többire kéntelenségböl gyüllötte-

oj V l a d i s l a i  II. Decret. III. Art. X V I .  Ami. 1498. 
p ) A ’ ki  Hazánk’ hajdani hadi állopattyát bővebben akarja 

ismerni, olvassa meg e ’ két kö n y veket : A d . F r a n c . K o l l a - 

rii Amoenitat. Rer. Hung. Volum. I. et II. It. j o s k p h i  K e
r e s z t ú r i  Commentar.ífc vet éri In jtituto  K ei m ilitarisH un- 
garicac , ne Jpec. de Infurrectinne Nnbitium  Vind. 1700.^.
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rek a’ Mars isfennek záízlója alá; ezek pedig ön
ként, ’s örömmel repiiltenek Hazánk anyavárosába —  
.Amazok a’ Banderiatus papi ’s világi uraknak köl
tségén vitézkedtek az ellenség ellen; ezek pedig tsak- 
»em mindnyájan tulajdon költségeiken őrizték ízent 
zálogunkat a’ koronát —  Amazok váratlan ’s ked
vetlen vendégekkel l'zállottanak fzembe; ezék pedig 
kedves és fziv Pzakadva óhajtott kintseknek ízem- 
lélésére gyülekeztenek Öí’zve —  Amazok a’ Márs 
vérrel párolgó piatzára fzállottanak k i; ezek pedig 
honnyai királyainknak ditsöseges lakó helyén gyüllöt- 
tenek fel —  E’s igy olly ízembe ötlö külömbség 
volt a ’ hajdani Bandériumok és ezen korona őri
zetére rendeltetett nemes seregek között, mint a* 
fekete és fejér fzin között.

§. 2 0 2 .

Nem olly véggel hoztam ezeket elő, mintha ne
mes hazámfiainak Hazánkhoz, királyunkhoz és íz. 
Koronánkhoz mutatott hivségét és buzgoságát ó- 
tsarolnám. Távol legyen tőlem e’ gyengeség. Méltó 
volna magyar nemeseinknek ezen jó hazafiúságat 
arany betűkkel fel jegyezni, méltó volna emléke
zetekre az időknek régiséget bosízontó márványko 
oízlopokat emelni, ollyatén oízlopokat, mellyeken 
semmi változások erőt ne vehetnének. A ’ melly 
nemzet királiyainak fzentséges ékességét nem tifzte- 
li, mintsen abban semmi hazafiúi érzékenység. 
Egy olly törrénet vala ez, a’ melly lég későbbi 
maradékjamknak is példa lehet a’ követésre, egy 
olly történet vala éz, a’ melly magyar Hazánk kro- 
nikajában nem utolsó helyet érdemel. Azért senki 
se ótsarollyon engemet, hogy azt ezen Sz. Koroná
ról irt munkámba bé iktatom. Ezen ízent zálognak 
bírásától függ nemzetünknek lég féltőbb kintse, a’ 
nemesi fzabadság, annak Hazánk kebelében való



lakasan fundáltatik tsendeségünk és közönséges 
boldogságunk —  Ennek közöttünk való meg mara
dása öregbíti királyainkhoz való bizodalmunkat és 
zeretetiinket. Kéfzek lették volna azért el húnyt 
őseink nemtsak javaikat, hanem életeket is fel ál
dozni. Ez a’ nemes vér buzgott mostan élő maradé
kaikban is, mellyet nyilván válóvá tettek Sz. Ko
ronánknak honnyába lett utolsó visfza térésekor. 
Halván a’ nemzet e’ történetnek örvendetes hírét, 
mintha ugyan arány hégyeket nyert volna, úgy 
tapsolt örömében. Nemes nemtelen, úr fzolga, öreg 
ifjú, férfi ’s asszonyi nem, égy fzóval, minden a’ ki tsak 
fejét ’s lábait bírta, ki ment eleibe, belső érzékeny
séggel fzemlélte, fogadta, és kisirte azt egy hely
ségből a’ másba, Lég elsőben is a’ Pest Várme
gyei nemes ifjúságnak vala fzerentséje annak őri
zetére, ennek ditsiretes példáját követték más kö
zelebb és távolabb fekvő Vármegyékben lakó ne
mesek is, a’ kik sem költségeiknek, sem fáradsá
goknak nem kedvezvén, örömmel kívánták az a’ 
mellett egynéhány holnapig' tartó ör állásban réfze- 
sülni. Kedves hazámfiai, hogyha egyébb jutalmat 
nem nyertetek is mutátott hivségtekért, élegendö 
meg jutalmaztatár.tok léfzen ez áltál, hogy neveite
ket jelenvaló munkámba bé iktatom, ’s halhatat
lanná tefzem emlékezeteteket. Vegyéték jó fzivvel 
égyügyü igyekezetemet, háladatossaggal fognak 
róhatok következendő maradékaink emlékezni — 
Jeles tselekedeteiteknek feljegyzéseben olly módot tar. 
tok, hogy Hazánknak négy kerületei fzerént fogom 
a’ korona őrizetére ment nemes seregeknek öltö- 
zetjeiket és neveiket fel tenni, és azt sem fogom el 
halgatni, mellyik megyebeli nemes sereg, és mikor 
ment az ör állásra, ’s meddig folytatta fzolgálat- 
tyát. Utollyára egynéhány jó hazánkfiainak serken
tő ékes befzédjeit is közöségessé tefzem.
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§• 203.
A* Dunán innen való kerületben első helyet adok.
1) N e m e s  P e s t  V d rm eg y e'n ek  mind azért, hogy 

abban fekfzik Hazánk anya városa Buda, mind 
azért, mivel ennek fö Igazgatója, kegyelmes kirá
lyunknak kedves negyedik fzülött fia S a' n d o r  L k o - 

p o l d  Austriai fö hertzeg, felséges ízűiéi ízeméinek 
g3'önyörüsége, magyar nemzetünknek pedig lég 
nagyobb reménye, difze, ditsössége, kedves Ná. 
dorispánja; mind végtére azért, mivel ezen mégvebeli 
virágzó nemesség, nevezetesen a’ Fels. Helytartó 
Tánátsnak, és a’ két fö Törvény fzékeknek nem
mel ’ s tudománnyal tündöklő tagjai adtanak más 
megyéknek, példájoknak követésére alkalmatosságot. 
—  Ezen ör álló nemes seregnek forma ruhája egéfz- 
len ég fzinü volt arany mivvei, u. m. (VI. Táb.) 
fekete apró bárány bőrrel prémzett, öt sor ara
nyos gombai, lántzolt sinorral és sujtással módosán 
kéfzült rövid hufzár mentéje. Hasonló fzinü, és ke- 
fzületü dolmán formára mettzetettkamizolja. Egyen
lő három sor arany borítással és sujtással tsifra- 
zott, ’s által kötött nadrágja. Piros sarkú sárga tsiz- 
mája arany borisással és aranyos sarkantyúval. 
Király fzin pofztó ki függővel , arany vitéz kötes
sél, és magas kótsag tollal ékes gerenyes kalpagja.
■— Széles aranyos magyar görbe kardja, arany fo
nallal hímzett karmasin fzinü kard fzijja, fekete 
bárson tarsolya, mellynek kerületén ízéles arany 
pafzománt, közepén pedig veres bárson párnára 
helyheztetett magyar korona volt ki varva. Lo
vaikat réz tsattós ’s boglaros fekete í’zij ízerfzám, 
és fetske fark formára metzett, fzéles arany pa- 
fzomántal prémzett királlyfzin veres tsótár ékesi- 
íettte. A ’ fö Vezérnek egéfz kéfzülete mindeneknek 
fzemeik eleibe ötlö és költséges volt. A ’ több fö 
tifzteknek köntöseik is igen tzifrák voltának, kik



nek neveiket a’ midőn itten fel jegyzem , rangjai* 
kát és méltoságos hivataljaikat sem halgatom el, 
hogy ekképen láthassák nemzetünknek irigyei, hogy 
a’ korona őrizetére fel gyülekezett magyar nemes
ség, nem homályos ágyból fzármazott, éretlen el
méjű, ’s feslett erköltsü ifjakból, hanem töbnire 
mind őseiknek ditsÖségével, mind tulajdon érde
meikkel és virtusaikkal tündöklő férfiakból és ifjak
ból állott.

$• 204.
t •

Lássuk immár, ha tettzik, kik lettenek legyen 
ezen korona őrző nemes seregnek felsőbb ’s alsóbb 
rangú tagjai.

Fö Fezérje.
Orczi B. Orczy Láfzló Ts. K. Tanátsos és kúl- 

tsos Kamarás Ür, a’ Fels. Magyar Kámará- 
nak AllÉlöülöje, Tek. Abáúj Vármegyének 
Fö Ispánja, etc.

Kapitdnjai.
Klobusitzky Gr. Klobusitzky Jósef, a’ Fels. Hely

tartó Tanátsnak Tanátsosa.
Pribéri Jankovits János a ’ F. Királyi Táblának 

itilö bírája.
Segédjei.

Német Újvári Gróff Batthyan Antál, a’ Fels. Hely
tartó Tanátsnál Tanátsos.

B- Podmanyitzky Jósef ugyan azon Széknek Ta- 
mátsosa.

Fö Hadnaggyal.
Kerefztfzegi Gr. Csáky Ferentz.
Galantai Gr. Fekete Ferentz.
Buzini Gr. Keglevich György.
Galantai Herczeg Efzterházy Miklós.
B. Rudnyánfzky Pál, és Latzkovits György.



Ör álló Vitézek 
Almásy János.
Gr. Amadé Antal. 
Andrássy István.
Afzalay Láfzló.
Afztrich György.
Bálásy ’Agoston, a’ Kir."

Tabl. Protocoll.
Gr. Barkótzy János. 
Bdeznay Sámuel.
Bogyay János.
Bogyay Jósef.
Burján Károly.
Czindery Jósef.
Csörgő Pál.
Darvas Láfzló.
Farkas Antal.
Gr. Festetits Antal, a’ F. 

H. T . Tanáts. Titok- 
nok.

Gr. Festetits Lajos. * 
Fodor Jósef a’ F. H. T.

Tanátsnál Titoknok. 
Glosius Dániel.
Gombay Péter.
Gofztonyi Mihály.
Gr. Hadik János, a’ F. H. 

T. Tanátsnál Taná- 
tsos.

Haláfz Ferentz.
Gr. Haller Antal.
Janits Jófef.
Jefzenfzky Mihály.
Irsai Pál.
Kandó Jósef.

All Hadnagy rangal. 
Kaprinay Ferentz. 
Karátsoni Lázár. 
Kafzonyi Jósef.
Keltz Adam a’ F. H. T.

Tanátsnál Titóknok. 
Kovasótzy Láfzló A 1US.B. 
Kubinyi Károly. 
Kvassay János.
B. Laífert Ignátz. 
Madarassy Ferentz. 
Magyar György.
Majláth Jósef, a’ F. H. 

T . Tanátsnál Taná- 
tsos.

Majthényi Károly. 
Majthényi Pál.
Markovitz András. 
Metzner Károly, A. F. 

H. T . Tanáts. Titok, 
nők.

Muslay István.
Muslay Péter.
Nemes Zsigmond.
Nagy Jósef.
Onody Zsigmond Pest 

Várm. fö Jegyzője.
Gr. Pálfly Ferentz, a’ F. 

H. T. Tanájs. Titok
nok.

Gr. Ráday Gedeon, a* 
lég ifjabb.

Rakóvfzky Ferentz.
Sághy Ignátz, a’ K. T„ 

Adjunct.



.SárközyriJános.
Somogyi Antal.
Szabó Dániel.
Szabó János, T. PestV.

Tabl. Bírája. 
Szentiványi Bonaventu- 

ra, a’ Sept. Vir. Tab. 
Titoknok.

Szentiványi Jósef, Iíir.
Kamar. Ügyéfze. 

Szentkirályi Láízló.

Sötéth Antal.
Tomtsányi János. 
Tomtsányi Miklós. . 
Üíjjfalusy Ferentz, All- 

Sz. Biró.
Végh István, F. H. T.

Tanáts. Tanátsos. 
Végh Péter.
Vida Láfzló.
Vörös István. 
Wolnhoffer Jósef. \q)

Szutsánfzky Gábor.
Ez a’ nemes ör álló sereg ment Böjt elő havának 

21 napján 1700. észt. Házánk’ kebelébe visfza tért, 
Koronánknak eleibe, e’ kisirte azt Buda váraba, 
ezek, ’ s nevezetesen: Bógyay Jósef, Janits Jósef̂  
Kubinyi Károly, Madarassy Ferentz, Szutsánfzky 
Gábor, és Tomtsányi János vették le azt a’ fzéker- 

rö l, ’ s ezek vitték bé az annak Őrizetére rendelte
tett palotába —  Ez a’ nemes sereg őrizte azt at
tól a’ fzmpillantástól fogva Böjtmás havának 21 
napjáig, a’ midőn annak gondviselését Heves Vár- 
megyei nemes ör álló seregnek hivségére bízván, 
örömmel ditsekedett másoknak, hogy nekie lehe

l i  Iten tsak  e gy edül  azok az ör álló  nemes v i té zek  je 

gyeztettek f e l ,  a ’ kik a’ S z .K o ro n á n a k  B udára  lett fze- 

rentsés le  é rkezésekor jelen v o ltá n ak  , és fzolgá ltanak. 

Szerettem v o ln a  a zo k n a k  neve ikes ide bé i k t a t n i , a ’ 

k i k  annak utánna állottának ezen  seregbe, és tettenek 
fzolgalatot.  D e  m ivel so k  irkalásaira után is femmi b i 

z o n y o s  tudósítást nem vehettem , ’ s a ’ je len valót  is 

egy  jó barátom közlötte  velem  : engedőim et kérek  a z o k 

t ó l , a ’ k i k n e k  érdemes n e v e ik  k i  h a g y a t t a k ,  nem n é

kem  , h a n em  m ásnak ta lajdonilsák ezen hibát.



I

600  l á p . w  0 3 >-

Wjj vlV
a

arm eyjeL
~L0 Q_A/em&i c i

orona
'erapbcéi itcz



tett első fzerentséje ezen Nemzetünk drága kintsé- 
nék őrizetére.

$• 205.

II; P o so n  Vármegye Sz. Koronánk őrizetére Píin- 
kőst havának első napján indúlt, tizedik napján 
Budára érkezett, és mingyárt más nap őrre ki állott, 
és azon hivatallyát a’ nevezett holnapnak hufzadik 
napjáig hiven folytató nemes seregnek forma ru
hája igen világos molnár fzin kék vólt (VII. Tábl.) 
Nevezetesen róka torkos , ezüst gombos ’s ezüst 
sinoros és sújtásos mentéje, hasonló dolmánya ezüst 
munkára, veres selyem ezüst gombos öve, egyenlő 
ezüst sinorral és sujtással kihányt’s által kötött nad
rágja. Király fzinü, alól felül ezüst pafzomántal 
prémzett, király ízin veres selyemmel élegyes ezüst 
vitéz kötéssel és kótsag tollal ékes magyar süvege. 
Fekete ezüst sinóros és sarkantyús tzizmája. Ezüst 
tsattos karmazsin fzinü fzijjakon függő ezüst görbe 
kardja, ezüst pafzomántal prémzett veres király fzi- 
nü tarsolya, mellynek felsőbb réfzére a’ magyar 
korona, azon alól pedig Poson Vármegyének neve 
két egymásban kaptsolt betűvel ezüst fonalból vólt 
ki várva. —  Ló fzerfzáma ézüstös tsattokkal és 
boglárokkal ki rakott fekete fzijból állott. Nyereg 
térítője, a’ vitéznek forma ruhájához illő, fetske 
fark formára fzabott, és fzéles ezüst pafzomántal 
körös korúi prémzett király fzin veres tsótár vólt. 
Egy fzép záfzlót is vitt magával, mellynek matériá
ja világos kék selyem vólt, kéfzülete pedig ezüst 
rojt— Egjik óldalán láttatott a’ Bóldogságos Szűz
nek, Magyar Hazánk Pártfogójának képe, illyetén 
felül Írással: Virtus honorem, ordo dat decus, az 
az: y'f virtus bets ületet, a’ jó rend dijzt fzerez. —  
Másik óldalán vólt Magj^ar Orfzág tzimere ezen 
fenn írással: Ferii viro in dies moriendum, az a z :



Az erős férfinak minden napon kéfzen kell lenni az 
halálra r). Ör állói hivatalijában a’ Zemplén, 
Abauj és Borsod Vármegyékbeli nemes seregek ál
tal váltatott fel. —  Következendő felsőbb és alsóbb 
rangú tagjai váltanak;

Fii Vezére.
Várkonji , Böösi , Báári és Ifzka Sz. Györgyi 

Gróf Amadé Ferentz Ts. K. Kamarás.
Segédjei.

Balásfalvi Orofz Láfzló T . Poson Vármegyének 
Tabla Bírája.

Kapitánja.
Benefalvi Batsák Vendel Gr. Gyulai Sámuel gya

log magyar Regementénél fzolgált, de nyugo
dalomra ment fő Hadnagy.

Fő Hadnaggyá.
Szmertnik János.

Záfzló Tartója,
Udvarnoki Antal Vármegye Adó fzedöje.

Köz vitézei All - Hadnagy rangal.
Gr. Amadé Thaddé. 
Batsák Lörintz.
Bittó Ignátz.
Bittó Imre.
Bittó Joachim.

Buzinkay Ferentz. 
CsefFalvai Jósét’.
Csiba János Vármegye 

Eskiittye.
Ernyei János.

r) M agyar Orfzág tzimere egy két egyenlő réfzre ofztatott 
pais , m ellynek bal réfzén Hazánknak négy főbb vize i,  
u. m. a ’ D u n a ,  T i fz a ,  D ráv a  és Szava veres mezőben 
fejér fzinnel vágynak le festve. Jobb réfzén , hasonló 
veres mezőben , Orfzágunknak három nevezetesebb 
h é g y e i , u. m. a’ T á t r a ,  F a tr a ,  és Mátra vágynak elő 
adva. Ezeknek tetején áll Sz. István  király kettős ke- 
refztje. Ez a’ Magyar Orfzág tzimere vagyon a' K om á
rom , fiáts , Baranya, Heves és Arad Vármegyékbeli 

őr álló nemes seregeknek tarsolyaikon.
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Gaal Jósef.
Gubitza Jósef.
Gudits János.
Krafznich Vendel.
Molnár Ferentz , Vajka 

Szék fö Szolga Biráia. 
Palásty Antal All Sz.Biró. 
Petők János.

Petötz Gáspár. 
Sánta István. 
Somogyi Albert. 
SzmertHik Imre. 
Takátsi Jósef. 
Takáts Miklós. 
Tapoltsány Gáspár. 
Udvarnoky Ignátz.

§• 2o6.

III. A ’ N y i t k a  Vármegyei ör álló nemes sereg
nek ízin ruhája sem volt közönséges és alávaló. 
(Vili. Tábl.J Mind felsőbb , mind alsóbb rangú tag- 

, jainak, fekete bárány bőrrel prémzett mentéjek öt 
sör aranyos gombokkal, arany sinórral és sújtással, 
hasonló világos kék által kötött nadrágjaik voltá
nak. A ’ főbb tifzteknek, u. m. fö Vezérnek, és Ka
pitányoknak sinor helyett, arany pafzománt volt 
mentejekeu és nadrágjaikon, mind elöl mind hátúi, 
a’ pafzománt mellett pedig vékony arany sújtás. 
Ezeknek arany pafzomántos dolmány és arany öv 
borította derekaikat; a’ főhadnagyoknak, Segédek
nek, Záfzló tartóknak és Kvártélymestereknek pe
dig arany pafzomántos kamizollyok. Hasonló íizi- 
nü arany sinoros és sújtásos kamizoljok volt az ör 
álló vitézeknek. Amazoknak, u. m. a’ fö tiízteknek 
mindnyájoknak kótsag tollas és arany vitéz köté- 
ses veres függöjü kalpag ékesítette fejeiket, az ör 
álló vitézeknek ellenben , alól felül arany pafzomán- 
tal korul vett, rózsás, kótsagtollas és arany vitéz 
kötéses fekete magyar süveg rendeltetett. Mindnyá
joknak arany boritásos és arany füstös sarkantyús 
tzizmájok volt. Oldalaikon függő aranyos görbe 
kardjaiknak arany bogiáros karmazsin fzinü kard 
fzijjok, és fekete bárson tarsolyok vala, mellynek 
kerülete ízéles arany pafzomántal és sújtással volt



bé foglalva, alsó réfzére Magyar Orfzágnak három 
nevezetes hegyei zöld selyemmel ki varva, felsőbb 
réí'zén pedig egy füles bagoly állott a’ középső hegy. 
nek tetején, ’s orrában egy mezítelen magyar kar
dot tartott, a’ melly a’ vigyázatnak jelentő tzimere. 
Fellyebb le irt költséges köntöseiknek meg kémellé- 
sére, mindnyájan arany pafzomántal körül vett fe
kete selyem magyar ingeket kéí'zitettenek magok
nak , ’s ezekben indúltanak útra , azokban öltözve 
mentenek a’ várasokon és falukon által, úgy mind
azonáltal, hogy a’ fö tifztek, a’ nevezetesebb hely
ségekben aranyos öveikét ingeiken felül derekaikra, 
fejeikre pedig kalpagjaikat fzoritották. Két záfzlója 
volt ezen ör álló nemes seregnek, mind a’ kettő 
karmazsin fzinü selyem matériából, mind a’ kettő
nek egyenlő volt a ’ tzimere és felül Írása, uí m. 
égyik oldalán a’ bóldogságos Szűznek képe ezen 
felöl Írással: Patrona Regni Hungáriáé , az az; 
Magyar Orfzágnak Pártfogója, másik óldalán pedig 
Sz. Láfzló magyar királynak képe , minden fenn 
írás nélkül. Paripáiknak ízerfzámja, arany boglá
rokkal gazdagon ki rakott fekete fzijból kéfzült, 
aranyos kengyel vasaik, és fzéles arany paízomán. 
tál, fetske fark formára fzabatott király fzin veres 
nyereg teritöjök.

$• *°7 -

Ezen Pünköst havának 5dik napján útnak indúlt, 
iodik napján Budára érkezett, 1 udik napján őrre 
ki állott, és fzolgalattyát azon holnapnak üidik 
napjáig folytató Nyitra Vármegyei korona örzö ne
mes seregnek , következendő felsőbb ’s alsóbb rangú 
tagjai voltának, u. m.

Fö Vezérje.
Várkonyi etc. Gróf Amadé Antal.
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Kapitánnyal.
Tavarnoki Gróf Traun Ferentz,
Kesselököi Majthényi János egynéhány Várme

gyének Tábla bírája s).
Fö Hadnagyjai,

Karantsberényi Gr. Berényi Zsigmond.
Diíiznosi Horváth János.

Segédjei.
Karantsberény Gr. Berény Ferentz. 
Karantsberényi Gr. Berény Gábor, és Nagy Antal, 
. Zájzló tartói.

Blaskovits Zsigrnond, és Hufzár Adám.
Kvártély Mesterei.

Bertekovits Láfzló, és Zsarnótzay György.
Ör álló Vitézei Hll Hadnagy rangal.

Bárotzy Pál. 
Béíik János. 
Benkovits Jósef. 
Beíznak János. 
Deseö Julius. 
Déveky Ignátz. 
Farkas István. 
Frankner Ignátz. 
Pál István.
Gétzy Péter. 
Gilányi Albert.

Horváthy Károly. 
Kubonits Láfzló. 
Köröskényi János. 
Lauró Gáspár. 
Nezbud Pál.
Rádványi Sándor. 
Rudnay György 
Sándor Miklós. 
Simontsics Sándor. 
Száfzi Károly. 
Szélesi János.

s) Felséges és kegyelmesen uralkodó királyunknak I I .  L e o - 

p ó l d n a k  , íypodik efztendoben, Sz. András H avának 
i2dik napján Poson K . Sz. várasba lett pompás be 
menetelekor is jelen volt ezen Nyitra Vármegyei ko ro 
na őriző nemes sereg maga fzin ruhájában és paripá
k o n , mellynek oda való bé vezetésére fellyebb már 
nevezett Kesselököi M ajthényi János válafztatott a* 

Vármegyétől, a’ ki vitézeivel együtt a ’ városba bé ment 
fejedelem előtt lovaglott az Orfzág házáig.



Szélesi János. 
Szendrei Jósef. 
Szentiványi Mihály. 
Szille János. 
Szilvatsek Károly.

Teberi Gáspár. 
Tómba Ignatz. 
Valentini Jósef. 
Vranovits Pál. 
Zsarnótzay Mihály.

Ezeken kívül voltak még egy kézi Orvosa Geller 
Adóm, két trombitásai, két tárogató síposai, és 
egy musikás kara, a’ kik vig musika fzerfzámok- 
nak pengései között kisirték Őket Budára. Az el
sőbb rendbeliek sárga sinorral és sújtással bövön 
ki tzifrázott veres köntösbe, sárga tsizmába és fe
kete tollas tsákó süvegbe voltak fel Öltöztetve. Az 
utóbbiaknak, u. m. a’ musikusoknak, keskeny pa- 
fzomántós veres nadrág, arany tsipkés zöld magyar 
ing, és fekete tollas tsákó süveg volt meg külöm- 
böztetö tzimerek.

§. 208.

IV. A’ K o m á r o m  Vármegyei nemességben sem 
aludott meg fzent Koronánkhoz buzgó vére, ez is 
küldött annak őrizetére egy válogatott nemes fze- 
mélyekböl álló sereget. Ennek ízin ruhája tététől 
fogva talpig setét frantzia kék volt (IX. Tábl.) 
Mentéjek égyül egyig fziirke mofzka bárány bőrrel 
prémzett arany kéfzülettel. A ’ fö vezérnek mentéjét 
három sorba rakott arany gombok, két sor fzéles 
arany pafzomant és arany rojt ékesítette. Hasonló 
volt dolmánya , mellyet fzkófiúmos arany övvel 
fzoritott derekára. Arany pafzomántal által kötött, 
és arany rojtos nadrág borította tomporait. Kapi
tányaiknak is két sor arany pafzomántos volt fzin 
ruhájok, arany rojt nélkül. A ’ Segédnek és Záfzló 
rartónak köntösöket keskenyebb arany pafzománt 
módosította. Az ör álló vitézeknek forma ruhájok 
abban külömbozött a’ fö tifzteknek köntöseitől* 
hogy azokon pafzománt hellyett arany sinór és súj-

U



tás volt. Dolmány módra kéfzült három rendű ara
nyos gombos, és öt or siijtással ki tzifrázott kami- 
zolt viseltek. Egyenlő volt három sor sinórral által 
kötött nadrágjok, tengeri gerényból kéfzült, kótsag 
toliakkal, és ezüst fonalból, ’s veres, zöld selyem
ből élegyesen vert vitéz kötéssel ékes kalpagjaik- 
ból király fzin veres pofztó függött ki. Piros sarkra 
tsináltatott sárga tsizmájokra arany borítás , és 
aranyos sarkantyú volt varva és ütve. —  Sima réz 
kardjaikat , és az Orfzág tzimerét mutató fzéies 
arany pafzomántal körül vétetett király fzin veres 
tarsolyaikat, arany fonallal ki varrott, és aranyos 
tsattokkal egybe fzerkeztetett karmazsin fzinü kard 
Izijjak fzoritották ágyékaikhoz. A ’ fö tifztek mind
nyájan fzürke, az ör álló vitézek pedig külombkü- 
lömbb fzörü paripákra ültének, mellyek fzéies arany 
pafzomántos, fetske fark formára mettzett király 
fzinü tsótárokkal és réz tsattokkal, ’s kengyel va. 
sakkal kéfzittetett fekete fzij fzerfzámokkal voltak
fel ékesítve.------ A ’ Vármegyének régi záfzlóját
a’ rofz gondviselés miatt, meg eméfztvén a’ por
m oly, és az egerek, fz. György havában, 1790 
efzt. egy új záfzlót tsináltatott a’ megyebeli nemes- 
fség, mellynek matériája, jóféle veres király fzinü 
féantzia tafota volt, mellynek kerülete két únyi 
zelességü két soros arany tsipkével , és világos 
kék selyemmel elegyes arany rojtokkal volt bé fog
lalva. Egyik oldalára a’ bóldogságos Szűz Mária 
képe vagyon le festve, felette a’ Sz. Lélek galamb 
formában , illyen felöl írással: Patrona Hungáriáé, 
az az, Magyar Orfzág pártfogója. —  Másik oldalára 
Komárom Vármegyének tzimere, melly is mind 
felső, mind alsó réfzében a’ paisnak egy egy pán- 
tzélos, kezében mezítelen kardot tartó vitézt mutat, 
evvel a’ kiilömbséggel, hogy a’ felső pántzélos vi
téz tsak félig, az alsó pedig egélzlen le vagyon



festve. Egyébb készületeket ’s kÖrnyül állásokat el 
halgatván , rövideden azt mondom , hogy ez a ’ 
Komárom Vármegyei nemes ör álló sereg olly mó
dosán volt el kéfzülve, hogy midőn Sz. György 
havának íródik napján trombita fúvatott volna a’ 
Korona Őrizetére való le menetelre, egéfz Komárom 
Városa talpon állott, és nemtsak a’ Szüzeknek, ha
nem az érzékeny ifjú afzí'zonykáknak Szivek is re- 

* pesett ezen útra indúlt Szép seregnek Szemlélésén. 
Méltó neveiket ide bé iktatni.

Fö Fezérje volt.
Galanthai Gróf ESzterházy Károly.

Kapi t dn nyal.
Tajnai Tajnai János fö Tábla Biró, és Kürtlii 

Gétzy Ferentz fö Szolga biró.
Segédje.

Nyáregyházi Nyári Ignátz, Komárom Vármegye < 
nek betsületböl való All-Jegyzöje.

Zájzló tartója.•
Litfzkótzy Ordódy Antal.

ö r  álló vitézei hadnagyi rangul.
Arady János. 
Bankó Ferentz. 
Csépi Zsigmond. 
Fekete Láfzló. 
Galambos Mihály. 
Gálos Sándor.
Illés János. 
Karatsony István. 
Karatsony Pál. 
Kulitza István. 
Kürty Jósef.
Kúrty Pál.

Laky Gábor. 
Laky Sándor. 
Majthényi János. 
Milkovits Lajos. 
Misits Ferentz. 
Nagy Imre. 
Ordódy István. 
Pótz Ferentz. 
Somogyi Jósef. 
Szabó Zsigmond. 
Szokolay István. 
Tajnai Antal. 

Commissariusa.
Arady Láfzló,
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Trombitása.
Vizer Ferentz.

§. 209.

V. A ’ Ra r s  Vármégyei örálló nemes Seregnek for
ma ruhája illyen módon volt el rendelve (X Tabl.) 
Fekete bárány bőrrel prémzett, öt sör aranyozott 
gombos, és arany sinórral varrott ég fzin menteje, 
hasonló fziuii öt sor sújtásos által kötött nadrágja. 
Véres király fzin kamizolja öt sor aranyozott gombok
kal és fzéles arany pafzomántal; fekete bárson ma
gyar süvege, felöl két sor fzéles arany pafzomán
tal, magas kótsag tollal, és veres selyemmel ele- 
gyitetett arany vitéz kötéssel fel ékesítve —  Arany 
boritásos, és aranyozott sarkantyús fekete tsizmá- 
ja —  Veres fzijjakon függő meg aranyozott rezes 
kardja —  Veres király fzin pofztóból fzabott és fzé
les arany pafzomántal kerített tarsolya, méllynek 
álfó réfzére az Orfzágnak három nevezetes hégyei 
világos zöld selyemmel voltak ki varva, ezeken fe
löl két egymásba kaptsolt ég fzin mente újas kezek, 
’s ezek közzé egy ki vont görbe kard tétetett. A ’ 
tarsoly felsőbb réfzére a * magyar korona, arany és 
ezüst fonallal ki varva volt helyheztetve. Mind
nyájan barna pej paripákon lóvaglottak, mellyeknek 
fekete fzij fzerízáma, és fzéles arany pafzomántal 
prémzett király í z í d , fétske fark formára metze- 
tett tsótára vala —  A ’ tifzteknek öltözettye annyi* 
bán kölömbözött az ör álló vitézeknek köntösei
től, hogy ö nekiek sújtás hellyett fzéles arany pa- 
fzománt, ’s a’ mellett vékony arany borítás volt 
ruhájokon, és lovaiknak tsótárat is két sor fzéles 
arany pafzománt kerítette környül. Arany rojtok
kal körül kerített veres damast záfzlójoknak égyik 
óldalán Magyar Orfzág tzimere volt, másik ólda
lán pedig Bárs Vármegyének tzimere, mellynek te-*



m

tejére egy ki nyílt, avagy letétien liliomos korona 
vagyon helyheztetve. Az ez alatt fekvő pais két 
egyenlő réfzre ofztattatott, egyiknek felső végéről 
a’ Garam vize folly le , mellynek két egy formán 
]e nyúló partyain kettős tornyos épület, u. m. Ó 
és új Bars, és egy kettős tornyos templom, a’ mely- 
lyet, a’ mint mondatik, á’ régi itten lakott Tem- 
plariusok, avagy veres Barátok építettek, lattat
nak. A’ paisnak bal réfzében egy kettős kerefzt 
vagyon.

$. 210.

Kis Assony havának hatodik napján útnak in
dulván ez a’ nemes őr álló sereg, be ment a’ nagy 
Sallói templomba, és a’ Sz. Misének halgatása 
után, eskiivéssel kötelezvén magát mind a’ Sz. ko
ronának híven léendö őrizetére, mind Elöjáróihoz 
mutatandó tifzteletre és engedelmességre, útját to
vább folytatta, ’s az említett holnapnak tizedik 
napján fzerentsésen le érkezett Budára, holott min- 
gyárt fel váltván a’ Szepes és Vefzprim Vármégyei 
őr álló nemes seregeket, Sz. István király napjáig 
hívén folytatta fzolgáiattyát, a’ melly napon innepi 
tzeremóniá között meg jelenvén a’ Sz. Egyházban, 
és más nap a’ Gömör Vármégyei őr álló nemes 
sereg gondviselésére bizván nemzetünk’ drága zá
logát, honnyába visfza indúlt —  Hazafiúi buzgosá- 
gok által érdemlett emlékezeteknek fenn tartására, 
fzükséges neveiket fel jegyezni —

Fö Fezár fék volt.
Aranyos Maróthi Ifj. Gróf Mígázzy Kristóf,

Kapi tánnyaik.
Füzes Megyeri és Górgyi Bentsik Ferentz.
Litassi Litassy Thadé.

Fö Hadnagyjok.
/ekefalusi Jekefalusy Lajos.



i

XIülőlap

HONIT /ariri^^et 
ötvj) r .A/ernes- Cy ócrec/pm

ororiCL

lt(XL



Hll - Hadnagyiak. 
Párlaj István.

Záfzló tartójok, Tóth Mihály.
Tábori Káplánjok, Kazy János.

Hz Ör álló nemes vitézek hadnagyi rángni 
igy következtek.

Ezen nemes seregnek utazását igen örvendetessé 
tette, a' velek együtt ment musikusi kar, meily 
két tárogató síposból, egy trombitásból, és hat 
Lévai új magyarokból állott, kiknek Öltözetje feke
te ing, ezüst pafzomántos veres nadrág, és ezüst 
fcoritásós sárga sarkantyús tsizma vala.

VI. H o n t  Vármegye ör álló nemes serege, Sz. 
Iván havának hatodik napján indúlt királyi koro
nánknak őrizetére, és minekutánna azon holnap
nak tizedikén nemes Bihar Vármegye Ör álló sere
gével a’ Jövel fz. Lelek Isten isteni tifztelet alatt 
pompás fzolgálatját végezte volna, tizenharmadi
kán állott ki az őrre, ’s öt napokig teve fzolgála- 
tot. Ennek fzin ruhaja {XI. Tab.) volt róka tor
kos setét zöld, öt sor arany gombos és sinóros 
mente, öt sor gombkötő által kéfzitetett arany gom
bos és sinóros király fzinü dolmány a* tifzteknek, 
kamizol az ör álló vitézeknek, hasonló fzinü öt sor

Arady István. 
Balogh Gáspár. 
Kologh Mihály. 
Dezseritzki János. 
Dombay Jósef. 
Hyross János. 
Jefzenlzky János. 
Kapu Láfzló. 
Kazy Láfzló, 
Kosik Jósef.

Koíztolányi Láfzló. 
Liporinlzki Imre. 
Márkus Jósef. 
Méfzáros Mihály. 
Méízáros Miklós. 
Rudnyánfzky Elek. 
Schultz Antal. 
Simonyi Dienes. 
Simonyi Jónás. 
Tóth János.
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BÍnórral által köttetett nadrágja, piros savkás arany 
boritásos, és aranyozott sarkantyús sárga tsiz- 
m ája; két sor fzéles arany palzomántal, kótsag 
tollal, és veres selyemmel élegyes arany vitéz kö
téssel ragyogó fekete magyár süvege. Arany fonal
lal himzett veres fzijjakon függő meg aranyozott 
kardja , és fzéles arany pafzomántal prémzett zöld 
tarsolya, mellynek két alsó fzögeletében, egy egy 
arany fonallal varrót rozsa, közepén a’ magyár 
korona, ezen felöl pedig egynéhány arányos ró
zsák tündöklöttenék. Paripájoknak fzerfzáma sárga 
tsattos fekete fzijból volt kéfzitve, nyereg teritöjök 
pedig fzéles arany pafzomántos fetske farkú zöld 
tsótár, mellynek két alsó fzögeletében egy egy ki
rály fzinü tzifraság, és egy korona, á’ pistoly tokja 
felett pedig egy egy király fzinü tsillag vala. Ezen 
delisen öltözött nemes seregnek.

Fö Kezére volt.
Pazalai B. Hellenbach György.

Kapitánnyal.
Székhelyi Majláth Ferentz és Korompai Bruntz- 

vik Pál, mind ketten azon N. Vármegyé
nek érdemes Tábla bírái.

Fő Hadnagyjai.
Blaskovits Ferentz Tab. Biró, és Nagy Efzenyei 

Jefzenfzky István Fö Sz. Biró.
Zájzló Tortója.

Tésai Foglár János Tábla Biró.
Segédjei.

Hodossy Sándor Tábla Biro és Kissfaludi Láp- 
tay Sándor fö Sz. Biró.

őr álló vitézei Hadnagyi rangal.
Akáts János Tab. Biró. Datsó Sándor.
Akáts Ferentz. Fábry János.
Blaskovits Jósef. Halatsi Láfzló All - Jedzö.
Datsó Pál T. Biró
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Hódossy Láízló AU-Sz.
Biró.

Kevitzky Sándor.
Kotzián Láfzló.
Kofztolányi Láízló.
Liska Dániel Vármegye

Űgyél'ze.
IVlartonffy István Várin.

fö Jegyzője.
Nédetzky Lajos.
Palásty István.

§. 112.

VII. N e o g r / d  Vármegye ör álló n e m e s  serege 
Corvinus Mátyás király győzhetetlen fekete vitézei 
öltözetének fzinét választotta magának (XII. Táb.) 
Fekete róka torkos mentéje arany gombokkal ékes* 
kedett: hasonló fzinüs arany sinórral és sujtással 
ki hányott által kötött nadrágja; arany gombok
kal és pafzomántal módosán Szabott király ízinü 
kamizolja; karmazsin fzinü sarkas, arany bontásos 
és aranyozott sarkantyús sárga tzizmája. Három 
sor arany pafzomántal, fekete tallúval, és veres 
zöld selyemmel elegyes ezüst vitéz kötéssel ékes
kedő király fzinü magyar süvege. Bal tomporán 
függő aranyozott kardjá mellett setét veres fzijjá- 
kon ’s bokáit verő fzéles arany pafzomántos király 
fzinü tarsolyának közepére, felül a’ magyár 
korona, azon álól pedig ezen nemes Vármegyének 
tzimere volt arany fonállal ki varva, t. i. egy le
tét veres mezőben álló pántzélos és sisakos ma
gyár, kinek jobb kezében egy ki vont görbe kard, 
bal kezében pedig az orízág tzimere vagyon — 
Lovoknak fekete ízij fzerfzámátréz tsattokkal fűzte 
a’ fzijgyártó öfzve, király fzinü fetske fark formá
ra fzabott nyereg teritöjöket pedig fzéles arany pa

Patzalay Gergely. 
Petrótzy János. 
Podhorfzky János fö Sz. 

Biró
Sántá Károly All - Sz. 

Biro.
Simonyi Ferentz Tábl. 

Biró.
Simonyi János.
Thally Sámuel.
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ízomántal, ’s azon kívül fekete rojtokkal prémzette 
meg a’ fzabó —  Két világos kék selyemből kéfzült 
záfzló alatt indult ez a’ nemes sereg Budára, melly
nek egyike ezen régi királyi varasunknak Török
markából 1686. efztendÖben történt ki ragadtatása- 
kor igen sokat fzenvedett, még mostanis magán 
vifeli áz ott kapott sebeknek helyeit. Éhez minden
ben hasonló a’ másik, ’s olly véggel kéfzitetett, 
hogy amannak emlékezetét a’ késői maradékokra 
is által plántállya. A’ régi záfzlónak egyik oldalá
ra a’ Kristusnak fzentséges képe vagyon le festve, 
a’ ki jobb kezének három ujjait az ég felé emeltej 
bál kezében pedig e’ világnak golyóbisát tanya, 
mellynek tetején egy aranyos kerefztetske vagyon—
Az Idvezitö képe felibe ez az ige festetett ró
mai nagy betűkkel: Non nobis Domine, fed nomini 
tuo da glóriám, melly annyit tefzen: Nem nekünk 
Uram, hanem fzent nevednek add a' ditsöse'get. E* 
fzent ábrázat alatt két egymásba foglalt pálma fa 
gallyatska fekfzik, ’s alatta az 1663. efztendönek 
fzáma —  Másik oldalára, ezen nemes Vármegyé
nek tzimere nyomatatott le, mellynek tetejére a 
magyár üzent korona helyheztetett, illyen félöl Írás
sal : Comitatus Neogradiensis, az a z , Neogrdd Vár* 
megje. A’ paisos és pántzélba öltözött magyar v i
téz lábai alatt ezen igik olvastatnak: Amat Victo- 
riam Curam, az az: A’ ki á gjözedelmet kedvelii t 
kedvelleni kell annak a’ nyomorúságot is.

§• 213-
Firól fira maradott fzó befzéd az Neográd Vár

hegyében, hogy Corvinus Mátyás király gyözhe- > 
tetlen fekete serege töbnire ezen vidékben ízületeit, 
és neveltetett tenyeres talpas Magyarokból állott 
volna. Hazánk régi történetei között is találtatnak 
annak némelly homályos nyomai —  Sajnállom’



hogy világos tanúbizonyságait nem adhatom. Úgy 
hallatik, hogy a5 Ghimesi Gr. Forgáts famíliának 
leveles tárából, könnyen meg lehetne azt mutatni, 
bánom hogy meg nem nyerhettem azon efzkőznek 
mássát, méltó lett volna másokkal is közleni. Hogy
ha Nógrád Vármegyének a’ Fileki várban el rejte- 
tett leveleit 1553. efztendöben a’ tiiz és Mahomet- 
nek mafzlagos unokái meg nem eméfztették volna ; 
igen sokat tudhatnánk azon győzhetetlen fekete 
seregről. Úgy láttzik, hogy annak emlékezetére 
adattatott ezenVármegyénék mostani tzimere Corvi- 
nus Mátyás király által, melly is nem kévés di- 
fzére fzolgál a’ Nógrádi nemességnek, és lakosok
nak —  Elég legyen e’ tárgyról ennyit fzollani, 
mennyünk feltett tzélunkhoz közelebb. Két Ízben 
volt ezen megyebeli difzes ör álló seregnek fzen- 
tséges koronánk’ őrizetéhez fzerentséje, elöfzör Sz. 
György havában 12. napokig, másodfzor Mindfzent 
havában öt napokig, ’s mind kéttzer ditsiretesen 
folytatta fzolgálatját. Ez adta azt á’ Pest Várme
gyei ör álló vitézek közül választatott nemes ifjak
nak, és fél Escadron Graefen (most B. Fátsei) 
Regementjebeli magyar hufzároknak által, a’ kik 
Sz. András havában Posonba kisirtek kegyelmesen 
uralkodó királyunknak II. Leopoldnak meg koro-‘ 
náztatására —  Végezetre lássuk, kik lettenek le
gyen ezen nemes seregnek felsőbb ’s alsóbb rangú 
érdemes tagjai.

Fö Fezerjek volt
Ghimesi Gróf Forgáts Antal difzes magyar Mágnás.

Kapitánnyal.
Fái Fáy Dániel, egynéhány Vármegyéknek fö 

Tábla birája.
^Balassa Gyarmati B. Balassa Sándor.

Fö Hadnagyjai.
Nagy Réti Darvas Jósef Tabla biró.



Schlavnitzai Sándor Károly All-Sz. Bíró. 
Kántor Jánosi Kántor Gábor All-Sz. Bíró.

Segédjei.
Szentiványi Szentiványi János Tab. Bíró. 
Felső Vattai Vattay Miklós.

Jéfzenitzei Jankovits János All-Szolgabiró.
7,áfzlótartói.

Csemnitzei Csemnitzky Boldizsár Tabl. Biró. 
Bertzely Mihály.

Tábori Papja.
Marsótzki Marsotzky 

Ör álló vitézi 
Balasovitz Ferentz. 
Baltzer Antal.
Baros Imre.
Baros Láfzló.
Batta Ferentz.
Battik Gyógy.
Battik Láfzló.'
Battik Pál.
Bene András.
Bertzely Mihály. 
Darvas János. 
Dubravitzky Péter.
Fáy Móses.
Fáy Rudolf.
Hamar Mihály.
Hán Imre.
Hegyesy Jósef A.Sz. 
Hegyesy Láfzló. 
Horváth Gábor. 
Horváth Gedeon. 
Horváthi János. 
Kamotsai András.
Krúdi János.
Kubbinyi D ienes.

István Lossontzi Plébános, 
hadnagyi rangal 

Lifznyai Károly.
Matza Jósef.
Nagy Sándor.
Novota Jósef.
Párnitzki András. 
Radványi Antal. 
Repitzki Sámuel.
Lévay Lajos.
Sebestyén Láfzló.
Sréter Ádám.
Sréter Dienes.
Sréter György.
Szabó Jósef All-Jegyzö. 
Tornyos Jósef.
Tornyos Mihály.
Török Imre.

. Üjlaky Miklós. 
Záborfzky Antal. 
Jakabfalvy Miklós. 
Várkonyi Antal.
Vattay Antal.
Ifj. Vattay György, 
Vattay Pál.
Veres Láfzló.
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A ’ R á t s  Vármegyei ör álló nemes seregről keveset 

tudván, keveset irhatok. Egéfzfzin ruhája világoskék 
volt, (XIII. Táb.) u. m. fekete bárány bőrrel prém- 
zett, ezüst gombos, ’s ezüst pafzomántos és sinó- 
ros mentéje, hasonló világos kék ezüst gombos és 
Izéles ezüst pafzomántos és sújtásos által kötött 
nadrágja , világos kék sarkú , ezüst boritásos és 
ezüst sarkantyús karmazsin piros tsizmája. —  Kó- 
tsag tollas, ezüst forgos, és világos kék selyem
mel elegyes ezüst vitéz kötéses gereny kalpagja 
világos veres ki függővel. —  Ezüstös kardja kar
mazsin veres, ezüst tsattokkal öfzve kaptsolt kard 
fzijja, mellyen függő király fzinü tarsolyának kerü
letét fzeles ezüst pafzománt, és vékony ezüst sújtás 
borította, közepét pedig Magyar Orfzág tzimere 
ékesítette. Deli paripájok fejér tsattos és bogiáros 
fekete í'zij fzerfzámokban, és fzéles ezüst, pafzomán
tos , fetske fark formára mettzett világos kék tsór 
tárban büfzkélkedett, mellynek felső és alsó íizöge- 
leteiben egy egy ezüst tsiilag villogott. —  Ezen se
regnek felsőbb ’s alsóbb rendű tagjai ezek volta 
nak, u. m.

Fö Fezérje.
Rudits Máté.
Kapitánnyal.

Latinovits Jósef, és Vojnits Salamon.
Záfzló tartója.

Antonovits Antal.
Segédje.

Tomtsány András.
Tábori Papja.
Rozs István.

Ör álló vitézei hadnagyi rangal.
B. Bernyakovits Antal. Gombos Ignátz.
Gombos Ferentz. HatsimarkovitsSebestyén.
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Horváth Mihály. 
Kereskényi Mihály. 
Kereskényi Miklós. 
Késmárki Mátyás. 
Latinovits Antal. 
Latinovits János. 
Pinkovits Benedek. 
Pinkovits Taddé. 
Pilafzenovits János.

Rudits János. 
Szalóki Antal. 
Vojnits János-Ismét 
Vojnits János. 
Vojnits Jósef. 
Vojnits Lörintz. 
Vojnits Mátyás. 
Zakó Demeter /),

§• 215.

B. A’ Dunán túl fekvő kerületben , Efztergom 
Vármegyét ki vévén, minden megyebeli nemesség 
réfzesült fzentséges koronánk őrizetében.

I. S o p r o n  Vármegye, fzent Jákab havának 4dik 
napján 1790. efzt. fuvatott trombitát deli öltözetű 
ör álló nemes seregének a’ Budára való le mene
telre, hová fzerentsésen érkezvén, ugyan azon hol
napnak pdik napján N. Báts Vármegye záfzló allyát 
váltotta fel az ör állásról, és fzolgálattyának nyóltz 
napokig tartó hiv folytatása után, N. Sáros Vár
megyei ör álló seregnek adott helyt. Nem alávaló 
Ízlése volt Sopron Vármegyének, ör állásra ment 
vitézei fzin ruhájoknak ki válafztásában, mellyet 
annyira meg kedvellett a’ Nápolyi király IV. Fér- 
dinánd, hogy nem régiben , hasonló fzinü ’s fzabá- 
sú drága magyar köntöst tsináltatott itten magá
nak. Az egéfz sereg forma ruhája égyenlö volt fzi- 
nére, de külömbözö kéfzületére nézve. A’ tifztek- 
nek veres skarlát fziuü fzürk-e mufzka bárány bőr
rel prémzett mentéjek volt három sor arany gom
bokkal, lántzólt arany sinórral, és ízéles arany pa-

t ) Ebben a* Dunán innen fekvő kerületben , Trentsén, Zóe 
iyom , T u ió t z ,  Árva és L iptó  Várm egyék nem kül* 
dőltének ör álló viteleket a '  Korona őrizetére*
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fzomántal köröskörnyül.------ Frantzia kék arany
kéízületü dolmányok, Vert arany sinórból tsinált 
övök,veres skarlát nadrágjok frantzia kék salavár- 
dira , hatul fzéles arany pafzomántal, elöl pedig 
arany rojtokkal gazdagon ki hányva: nyufztos kal- 
pagjok frantzia kék pofztó ki függővel, arany vi
téz kötéssel, kótsag tollal, és fzéles arany forgó
val ; piros sarkas sárga tsizmájok arany borilással ’s 
meg aranyozott sarkantyúkkal. Az ör álló vitézeknek 
(X1P. Tdbl.) forma ruhajók annyiban külömbözött 
a’ tifzteknek köntösétől, hogy ö nékiek dolmány 
helyett, frantzia kék aranyos gombos , és arany 
sújtásos, dolmán formára fzabott kamizoljok, fran
tzia kék Ízéles arany pafzománlos és fejér ló 
fzörböl kéfzült bokrétákkal, és veres, zöld és kék 
selyemből élegyesen tsinált vitéz kötésekkel ékes 
magyar süvegjek volt. Mentéjeken is, nem molzka 
bárány, hanem hasonló fzinre feltetett hasi bárány 
prém volt. Vállaikon lévő lodingjok és pantallér- 
jok arany pafzomántos frantzia kék pofztóból ké- 
íziilt. Mindnyájoknak arány fonállal ki varrott vilá
gos kék ízijjakon függő aranyozott kardjok, setét kék 
selyemmel élegyes arany kard kötöjök. Frantzia kék 
arany pafzomántal környül kerített tarsolyok, melly- 
nek felső réí'zére a’ magyar korona, alsó réfzére 
pedig egy ki vont görbe kardot fzájában tartó hár
mas hegyen álló bagoly vala ki varva. A’ fö ve
zérnek és két kapitányoknak párdutz bor függött 
vállaikon. —  Tsak nem mindnyájan fzürke paripá
kon lovagoltanak. A ’ tifztek lovainak setét kék teve 
fzör arannyal élegyes aranyozott tsattos fzerfzá- 
ma, frantzia kék, körös környüf4egy arafzni skar
lát fzin pofztóval fzegett, ’s ízeles arany pafzo
mántal prémzett tsótárok vala. —  A ’ köz vitézek 
tsótárát pafzománt helyett arany bóritás és sújtás 
vette környül; mindazonáltal a’ veres és kék pofz-



tónak öízve varrását az ö tsótáraikon is keskeny 
arany pafzománt borította , mellyeknek két alsó 
fzegeleteiben a’ Vármegyének neve volt ki varva 
ekképen S. V. ’s a’ felett a’ magyar korona.

§• *16.

Budára lett le menetelekkor e’ N. Vármegyének 
záfzlóját vitték el magokkal, a’ melly í'zéles arany 
pafzomántal és bojtokkal prémzett veres kroditor- 
ból vagyon kéfzitve. Egyik lapjára Magyar Orízág- 
nak, másikra pedig Sopron Vármegyének tzimerei 
vagynák le festve. A ’ Vármegyének tzimerét egy 
sisakos és pántzélba öltözött vitéz adja elő, a’ ki 
jobb kezében ki vont fegyvert, bal kezében pedig 
egy paisot tart, a’ mellyre a’ Galanthai EJ'zterházy 
hertzegi háznak tzimere vagyon le nyomva, anriak 
ki jelentésére, hogy ezen Vármegyének ez a’ her
tzegi ház Örökös fö ispánja. Utollyára lássuk ezea 
ör álló nemes Seregnek tagjait.

Fö Fezérje vált.
Galanthai If. Hertzeg Efzterházy Miklós.

Kapitánnyal.
Tolnai Gróf Festetits Ignátz és Szentgyörgyi Ifj. 

Horváth Zsigmond.
Fö Hadnaggyal.

Sárvari Felső vidéki Gr. Széchény Lajos.
Hédervári, Vitzai Gr. Vitzay Mihály két nagy 

íziiletésü és reménységii Gróf úrfiak.
Jobbaházi Döry Károly és Gvary Miklós.

Segédje.
Hegedűs Jósef N. Sopron Vármegy. Tábla Rirájá*

Al /- Hadn agy ja i.
Nemeskéri Kis Sándor és Jobbaházi Döry Ádám- 

Záfzlú tartója.
Petöházi Zeke Miklós Tábla Kiró.
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Számtartó Tifztje.
Szent Györgyi Horváth János.
Káplánja Nagy Imre Kánonok.

Strázsa Mesterjel.
Tóth Antal, Máttyús P ál, Dallos György és Dó- 

tzy Zsigmond.
Ke'zi Orvossá Ribner Antal.

Nemes ör álló Vitézek:
Babos Jóséi’.
Badits Imre.
Bolla Zsigmond.
Csider Jósef.
Dallos Jósef.
Darás Sándor. 
Datorius Láfzló. 
Donghó Jósef.
Eölbey Lajos.
Kajdatsi Gábor. 
Mesterházy Bóldizsár.

Nagy Láfzló. 
Németh Láízló. 
Nofzlopi János. 
Pottyondy Ignátz. 
Rimanótzy István. 
Toronyi János. 
Tóth Ferentz. 
Töltösi Jósef. •> 
Töréki Jósef. 
TÖréki István. 
Vessey Miiialy.

§• 217 ‘

II. G y ő r  és M o s o n  két fzomfzéd Vármegyéknek 
kebeleiből Őr állásra ment nemes ifjúság igen jelesen 
volt fel kéfzülve. (XV. Táb.) Fekete bársony süvegeket 
fzéles arany pafzománt, és gazdag arany vitéz kötés, 
’s magas kótsag toll ragyogtatta. Fekete apró bá
rány bőrrel prémzet búza virág fzin mentéjek ara
nyos gombokkal, arany sinorral és sújtassal volt 
,el ékesítve. Hasonló fzinü nadrágjok arany sinor
ral és sújtással volt ki hányva és által kötve.. Dói
mán formára fzabott fzalma fzinü kamizoljokon ra
gyogott a’ sok arany sinor sújtas és aranyos apró 
gomb. Arany boritásos fekete kordován tsizmájok- 
ra aranyos sarkantyúk váltanak ütve. Fekete kor
dován bőrből kefziilt kard fzijjakon függő rezes 
kard lógott bal tomporokon. Széles arany páfzo-



mántal, sinorral és sújtással prémzett király fzin 
tarsolyokon Magyar Orfzág tzimere volt arany és 
ezüst fonallal ki varva. Réz tsattos fekete bor fzer- 
fzám , és fzéles arany paízomántal, sinorral és súj
tással környiil keritetett világos kék tsótar ékesí
tette lovaikat. —  Pünköst havának második napján 
indulván az ör állásra, ízéinek botsátottak záízlo- 
jo k a t, mellynek matériája arany pontokkal rakott 
setét veres selyem volt, arany bojtokkal körnj ül 
véve. Ennek egyik oldalára Sz. István első apostoli 
királynak koronás képe vala le festve, kinek jobb 
kezében királyi páltza vagyon illyetén fenn Írással: 
JSlea regna tuebor, az az: Oltalmazni fogom orfzá- 
gaimat. Másik óldalán az Orfzág tzimere tündök- 
lik illyen fenn Írással: Pro Deo et Patria, az az: 
Istenért e's Hazáért. A ’ záfzló tartónak pantal- 
lérja arany pafzomántos kerületű setét zöld poíztó- 
ból volt kéfzitve, a’ melly régtől fogva a ’ N. Vár
megye Archívumába tartatik. A’ mint a’ régi jegy
zések bizonyittyak, ezen nemes ör álló seregnek 
forma ruhája meg égyezett a’ régi Bandérium kön
tösének fzinével, tsak hogy amannak gazdagabb 
volt a’ kéfzülete mint ennek. A ’ mostani nemes ifjú* 
ságnak.

Fő Veze'rje vólt.
Galanthai Gróf Efzterhazi János.

Kapitánnyá.
Hunkar Mihály.

Segedje.
Saari Sámuel.
Záfzló tartója.
Börtsy Imre.

Ör álló vitézéi hadnagyi rangul.
Andrásy Mihály. Hamar Lajos.
Fejérpataky Láfzló. Hangyási Láfzló.
Györgyi Péter Lepossa István.

X
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Matkovits István. 
Maró Ignátz.

Tóth Lájos. 
Trummer János.

Nalzvady Jósef. 
Patonay Sámuel. 
Skultéty Károly. 
Szalay Péter.

Török János. 
Török Ignátz.
Zsitkovsky Sámuel. 
Vörös János.

$■  218.

III. A ’ V a s s  Vármegyei nemes ör álló seregről 
vett tudósítást, kévés változtatással, itten fzoról Izó
ra le irom: A ’ Stabalis tifzteknek világos kék men
téjek volt arany frantzia palzomántal, és bojtokkal. 
A’ mentének hátulján és kerületén két fzéles pafzo- 
mánt között borítás helyett keskeny arany palzo- 
m ánt,’s ezeknek Izéiéin négy rendű sújtás, aranyos 
gombok öt sorosan, a’ gombok között lévő lántzo- 
lás arany fzkóíiumból, prémje róka torok, mente 
vitéz kötése arany fzkófiumból. Király fzinü veres 
dolmányoknak pafzomántozása és sújtazása a’ men
téhez volt alkalmaztatva, mellyet arany öv ékesí
tett. Nadrágjok a’ mentéhez hasonló világos kék 
pofztóból, hasonló pafzomántra sújtásra és rojtok
ra által kötve. Tsizmájok fekete, sarga aranyozott 
sarkantyúval, mellynek pillangós fzkofiíimos volt 
kerülete. —  Aranyos fzéles kardjok aranyos boglá
rokkal, és fzkofiúmmal ki varrott piros kard fzijra, 
veres király fzinü tarsoljok fzéles arany pafzomán- 
tal, sinorral és sújtással környül kerítve, mellynek 
közepére a’ magyar korona volt helyheztetve. —  
Tengeri gerény kalpagjok király fzinü pofztó lógó
ra, tifzta aranyból kéfzült vitéz kötéssel és magas 
kótsag tollal. A ’ Kapitányoknak ’s több Elöjárók- 
nak forma ruhájok ebben külombözött a’ felsőbb 
rangú tifzteknek köntösöktől, hogy azokon a’ két 
rendű pafzománt helyett, egy rendű pafzománt volt, 
négy rendű arany sújtással minden rojt nélkül. —r



Az or álló vitézek forma ruhája, fzinére nézve ama- 
zokéval egéfzleo meg egyezett. Mentéjek fekete apró 
bárány prémmel és keskeny arany pafzomántal. 
Kamizoljók fzéles pafzomántra, lántzolásra és Öt 
sor aranyozott gombokra. —  Nadrágjok öt rendű 
sújtással ki hányva és által kötve. Réz sarkantyúi - 
és arany boritásos fekete tsizmájok. Fekete selyem 
fátyol nyakra valójok, fzarvas bőr kefztyüjök, és 
világos kék kerek kopönyegjek. — Lovoknak fzer-. 
fzámja fekete fényes bőrből réz tsattokra; fetske 
fark formára mettzett tsótárok király ízin veres 
pofztóból, fzéles arany pafzomántal és három rendű 
sújtassal környül kerítve.

$• 219.

Gazdagon és ékesen kéfziilt záfzlojoknak fejét 
habos- damásk matériája, mellynek kerületé fzéles 
arany pafzomántal, és síim arany bojtokkal vagyon 
környül kerítve. Egyik óldalán Boldog Afzfzony fö- 
gontatása abrazoltatott k i , lábaival a’ kígyónak 
fejét tapodván illyen fenn Írással : Sancta Maria 
Patrona Hungáriáé, az az : Szen̂ seges Mária, Ma~ 
gyár Orjzágnak Pártfogója. Ezen képnek jobb keze 
felöl Vass Vármegyének tzimere vagyon le festve* 
u. m. egy magasra'emelkedett vár, mellynek felső 
bástyáján egy vas ló patkót orrában tartó tsrutz 

'madár ül, illyetén alá Írással\ Ferrum comminuit et 
dómat omnia, az az: Meg emfifzti a vasat, e's min
deneket meg kódoltait D án . II. —  Bal keze felöl a* 
Gróf Batthyáni famíliának tzimere festetett le* a’ 
melly egy ki vont kardot fzájában tartó orofzlánt, 
és egy mind két fzárnyait ki terjefztö pelikán ma« 
darat ábrázol, melly is hegyes orrárai vért botsát 
mellyéböl apró fiainak fzámára, illyen alá Írással: 
Ecce vicit leo, t. i. írná győzött az orojzlan T i Tk ^
V, Mind ezek pedig következendő igik által fejez-

X a



tetnek be: In manu mulieris az az: az Afzfzony ke- 
zében vagyon B í r . IV. melly igik által a’ Bóldog- 
ságos Szűz Máriára vágjon tzélozás —  Ugyan 
ezen óldalnak lég alsó rélizében három egybé folyó 
betűk vágynak fél írva , t. i. C. A. B. inellyek ez* 
jelentik: Co/ncsAdamus Batthyány, azaz : Gróf Bat- 
thyán Adátn, kinek fö Ispánsága alatt kéí'zitetett 
vala ez a’ záfzló akkor, mindön a’ magyár nemes
ség ditsösséges emlékezetű királynénk Máriá There- 
fa  mellett 1741. efztendöben fegyvert fogott volna, 
rnelly értelem a’ záfzlónak másik óldalán lévő Írá
sok által meg erösitetik. Ezen másik lapon magyár 
Orfzágnak tzimere vagyon ki ábrázolva í'zent koro
nánkat égyetembem, illyetén alá írással: Victoriam 
et honorem acuiret, az az: Gyözedelmet e's betsule- 
tet fog nyerni, P e l d  XXII. Az Orfzág tzimerének 
tetejére helyheztetett korona felett két sor Írás va
gyon, az alsóbb ez, Maria Therefui regina Hungá
riáé , az a z , Mariá T/ieresia Magyár Orfzágnak ki
rálynéja, sl felsőbb ez: Pro hac vitám et fanguinem, 
az a z : Kéfzek vagyunk e'rette életünket e's vérünkét 
adni, melly fzókat akkor kiálta vala nemes indu
lata nemzetünk, midőn említett meg boldogult fe
jedelmünk 1741. efztendöben a’ Posoni Orfzág gyű
lésben, tsetsemö fiát IT.Jósefet öleibe tartván, sírás
ra fakadott, ’s ekként fzolitotta meg a’ jelenvaló- 
nemességet: Sinetisne huné Regem veftrum regnis ? 
suis orbari ? az az: Hát ugyan édes Magyarjaim, 
meg engeditek <?’ , hogy ezen kisded királyotok or- 
fzágaitól meg fofztasson ? melly fzókra lég ottan 
nagy fel fzóval illyetén fzép ajánlást tett az Orfzág: 
Vitám et fanguinem, az a z : kefzek lefzünk érette 
életünket cs vérünket adni.



§. 220 .

3*5

Továbbá lássuk ezen nemes dandárnak felsőbb 
és alsóbb rangú tagjait is.

Fő Vezérek vált
Monyorókereki Gróf Ifrdödy Lajos u). 

Obestleidinantjai.
Szapári Gróf Szapáry Péter Ts. K. Kamaras. 

Málik Ferentz.
Fö Strdzsa mesterjei.

Monyorókereki Gróf Erdödy Ferentz és Rumy 
Jósef.

Kapitánnyal.
Lomnitzai Skerletz Jósef, és Farkas Láfzló.

Fö Hádnagyjai.
Bezerédy Imré és Vajda Imre.

Záfzló tártója.
Laky Dávid.

Sege'djei.
Zarka Károly, és Káldy Antal.

Kvártély mesterje.
Csány Antal.

Tábori papja.
Laky István Csatári Apátűr.

Ör álló vitézei Flll - hadnágyi rangal.
Boros Jósef. Barás János V. Eskütje.
Czvitkovits Sándor. Ebergényi Jósef.

°)  Jegyezzük meg, hogy Szombathelyről az utolsó leállá
sig Gr. Erdödy Lajos  vezette ezen nemes ör álló sere
g e t ,  onan pedig Vass Vármegyének mostani fö Ispánja 
Német Újvári Hertzeg Batthyán L a jo s , mind Budán 
rendeltetett fzállásokra , mind a ’ fz. K o ro n a  őrizetére. 
Hasonlóképen onnan visíza térésekkor az első meg ál- 
lapada  ig ugyan'ez a ’ tő ispán vezette o k é t ,  onnan is
mét Gr. EruöUy Lajos  egélz Szombathelyig.
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Farkas Ferentz.
Grubits Simon.
Hajas Tamás.
Horváth Ferentz.\
Káldi Péter.
Kernén Pál.
Kregár Péter.
Kun Láfzló.
Kun Sándor.
Nagy Jósef.
Németh Jósef.
Ormosdi János.
Ormosdi Jósef. 
Porpátzi. Jósef. 
Porpálzi Kristóf V. Esk.

Profznyák Jósef.
Sághi Imre.
Salamon János V. Esküt- 

je.
Szabó Láfzló.
Szél Kristóf.
Szelestei Lajos.
Szelestei Lénárt,
Takáts Márton.
Tántzos Ferentz.
Te véli János.
Zerdahelyi Ignátz. 
Zombath Ignátz. 
Zombath Jósef.
Vátzi Mihály.

JCzek után következtének egy kézi Orvos Kiss 
Lörintz. 2. Trombitások; Kováts és 15. 
Lováfzok.

§. 221.

Mivel a’ lég kissebb társaságotska sem álhat fel 
jó rend tartás nélkül: ahoz képest arra is gondja 
volt ezen N. Vármegyének, hogy fzentséges koro
nánk őrizetére küldött nemes ör álló seregnek min
den tagjai magok közt jó rendet tartsanak, Elöjá- 
roiknak engedelmeskedjenek, és sem egymásnak, 
sem másoknak sértésére ne legyenek; hanem úgy 
viseljék magokat, mint illik nemes indulalú férfiak
hoz. E végre következendő regulákat szabott eleikbe.

i. Minden felsőbb és alsóbb rangú Elöjároiknak 
engedelmeskedjenek , iiiven és igazán fzolgál- 
lyanak, károkat el távoztassák, javaikat és 
boldogulásokat tellyes tehetségek fzerént segí
tsék. Semmi háborúságot és zenebonát né in
dítsanak, koronánknak, királyunknak, l'za-



bad Hazánknak boldogságára tzélzó ízolgalat- 
tyára mindenkor kéí'zen legyenek. Ör állásra 
való \ menetelekben , és minden alkalmatossá
gokban úgy visellyék magokat, mint betsüle- 
tet fzeretÖ nemes vitéz rendet illett, ’s a’ ki 
adatandó parantsolat tartya.

g) Hogyha valamelly lárma, avagy riadás tör
ténne, avagy a’ midőn jel adattatik a’ trom
bitával , kiki sietve fusson záfzlója a lá , mél- 
lyet a’ ki minden helyes mentség nélkül el mú- 
latánd, biintettessen meg.

3) Senki is femmi hitbeli templomokat, klastro- 
mokat, iskolákát, méfzárfzékeket, ’s egyébb zá-, 
ros helyeket ne háborgasson, ’s azokon erö- 
fzakot ne tegyen kemény büntetés alatt.

4) Hogyha valamelly fontos okok miatt későre 
adódna ki fizetések, azon esetre, ki ki jelentse 
magát, és ne zúgolódjon.

5) Elő járó tií'ztyeiket se fzóval, se tselekedettel 
meg ne áértsék, és betstelen szókkal ne illes
sék; sőt inkább minden engedelmességgel és 
tifztelettel viseltessenek hozzájok; sem pajtásai
kat, sem kivált a’ reguláit katonáságot meg 
ne bosfzontsák; Hazánk’ minden Rendjei, más 
megyebeli vitéz Karok, Hazánkfiai, kiváltképen 
pedig ezen N. Vármegyéknek Követtyei iránt 
tifztelettel és betsülettel viseltessenek. Ellenkezö- 
ésetre á hadi Széknek büntetése alá rekefztet- 
nek. x)

jc) A ’ hadi Széken értetődik itten, a ’ fő T ifztek n e k ,  és 
az általok neveztetendö 4. A ll  - Hadnagyoknak őfzve 
ülése , a kik az itte/r meg nem neveztetett esetekre 
i s ,  a ’ véteknek tulajdonságához képest kissebb vagy 

juwgyobb büntetést fzabhatnak.



6) A ’ kik Salva quardiaúl, avagy oltalomul fog
nak valamelly helyre küldettetni, minden te
hetségekkel oltalmazzák azt. A ’ ki ezt nem 
miveli, és a’k ia ’ salva qua>diákat, és az, ki ál
lott strázsákat meg nem betsülli, sőt inkább 
motsokkal, ízidalommal illeti, avagy ellenek 
támadánd , különös nagy büntetése leí'zen.

7) Minden örálló vitéz jelen legyen a’ patantso- 
latoknak ki adatásakor, és bátor valaki he
lyes okok miatt jelen nem lehetne, de minda
zonáltal köteles lefzen azoknak teUyesitésére.

#) LSenki í'zolgálaton kivöl ne lövöldözzön, sem 
éjjél sem nappal, sem senki jelentés nélkül ne 
pyargalódzon; mind ménét, mind jövet a’ se
regben lovagoljon, királyi ’s mező városokban 
és nagyobb helységekben által rnenvén; sen
ki a’ strázsá idején zenebonát ne indítson 
ne löjjön, ne kiáltozzon, sőt ne is befzéllyen.

9) Válaki a’ sírására rendelt időn vakmerőség
ből a’ seregben meg nem jelenik, vagy magat 
a’ strázsától el vonándja, avagy pedig a’ 
strázsán lévő tiízteknek hírek ’s engedelmek 
nélkül, maga helyett strázsára mást állitánd, 
harmad napi ház árestommal büntettessen meg. 
A ’ ki mindazonáltal a’ strázsán meg betegül
ne, jelentse magát a’ Tifztnél, ’s igy ofztán 
más rendeltetik helyére.

jo) A ’ ki felettébb való bor ital, réfzegség, korts- 
mákra való járás, dobzodás és káromkodás 
által, mind magát, mind a* nemes örállásra 
rendeltetett kart meg motskositaná, es azáltal 
gyalázatot fzerezne ezen nemes Vármegyének, 
elöfzör kard el vétellel, másodfzor hol’zfzabb 
arestommal, végre forma ruhájának el vételé
vel a’ nemes Rend’ fzámábol ki töröltetik, ha
za botsáttatik, a’ N. Vármegyében pedig íisca- 
lis actioval és büntetéssel fog illettetni.



11) A ’ strázsán állok mindenkor ébrén legyenek, 
ne aludjanak, és ha valakit gonoszt tseleked- 
ni látnak és tapafztalnák , fogják meg.

12) A’ trombitávál adattandó jelkor, kiki jelen- 
nyen meg a’ rendelt helyen. A ’ ki a’ záfzlót, 
’s hivatalsát meg unván, minden helyes ok, és 
a’ Vezér engedelme nélkül haza jönne, avagy 
másuva menne, lzáz arany bírságot fizessen. 
Ellenben, a’ ki vagy betegsége miatt, vagy 
más történhető fzükséges okbúi haza jönni 
kéntelenittetne, köteles lefzen fzándékát a’ 
Vezérnek és fö tifzteknek jelenteni, 's azoknak 
engedőmével jönni visfza.

§, 222.

Jól tudván azt N. Vass Vármegye, hogy a’ gyár* 
ló ember, de kiváltképen a’ hevesvérű ifjúság min
denkor a’ parantsolat ellen fzokott törekedni , és 
a’ meg tiltatott tárgyakra vágyódni; arra való néz
ve , fellyebb fel jegyeztetett bölts rendeléseinek bé 
tellyesitetesére illyetén eskiivéssel kötelezte le ne
mes ör álló seregének tagjait: En JV. N. eskufzöm 
az élő Istenre, ki yltya, Fiú, Szent Lélek, B. Szűz 
Máriára, Istennek minden Szentjéire , és ezen Zájzló 
alá, hagy ezen hivatalomban, mcllyre T. JS. Várme
gyémtől válajztattam, és á mellyet önnön akara- 
lomból, és jó kedvemből magamra válaltam , minden" 
töl lem ki telhető iparkodással azon lejzek, hogy 
mindenekben, cC mellyeket töllem ci JS. Vármegye, 
nemes Magyár Hazámnak hajzna, ditsössége, a köz 
jónak elő mozdítása, a’ Sz. Koronának biztos meg őr
zése , Elő]ár óimnak a’ lé  vett articulusok, és Nemes 
Vármegyéknek ditsiretes példájnk Jzerént, a’ köz jó
ra, jó rendnek meg tartására tzélzó akarattya és 
parantsolattya Jzüségcsen meg kivan tőlem, az élőm
be adattatótt tzikkelyeknek meg tartásával eleget te-
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fzek, Elöjdroimnak, Nemes Vármegyémnek, r'j- 77/a- 
gamnak betsületére, ditsüsségére, ö’ 70 erköltsnek 
gyakorlása által, nemes Eleimnek neveket fenn tart
ván , V fzüntelen fzemeim előtt viselvén , minden nem 
nemes vérhez férhető illetlenségeket el fogok kerülni, 
és távoztál ni; sőt azon lefzek, hogy jó példámmal, 
tnásokat is a’ józan életnek és nemesi erköltsnek 
útjára hozhassak, özo/i meg tarthassak, és
hogy ezen Záfzlót, melly alá esküfzöm, Elöjáróim
nak akaratja, engedelme nélkül, el kerülhetetlen 

Jzükségen kívül el nem hagyom. Ellenkező esetre, 
tfzo/z büntetésekre, mcllycket a' Nemes Várme

gye előttem el olvastatott, magamat fzentül le köte
lezem. —  Isten engemet úgy segéljen a’ í.

§• 223.

Í77. A ’ Sz a l a , vagy helyesebben, Za l a  Várme
gyei nemes ör álló séreg, íz. Iván havának hato
dik napján érkezett Pest városában rendeltetett 
fzállasára, a’ hova egy fél oráni földre eleibe mu- 
sika fzókkal ment Pest, Bihar, Szabólts és Tóina 
Vármegyékben ör álló seregek által kisirtetett. 
Kern láttam tulajdon fzémeimmel, de hitelt érdem* 
lö emberektől hallottam, hogy ezen vitéz sereg
nél fzebbet ’s gyakorlóttabbat képzelni sem lehet, 
mellyet lég inkább Fö Vezérjek jó Ízlésének és 
munkásságának lehetett tulajdonítani. Mentéjeknek 
fzine (lásd a’ XVII. Táblát.) világos kék volt fzür- 
ke bárány bőrrel prémezve, aranyos gombokkal 
és sinórrál, hasonló fzinü, fekete pofztó salaváris 
arany sinórokkal áltatt kötött nadrágja; arany pa- 
fzomántos fekete pofztó kamizolja; veres ki függő
vel, arany vitéz kötéssel, és magas kótsag tollal 
ékes gerényböl kalpagja; arany boritásos, és meg 
aranyozott sarkantyús fekete tsizmája. Karmazsin 
fzinü fzijjakon függő fzéles rezes kardjok, fekete



pofztó tarsoljok, mellynek kerülete arany pafzo- 
mántal volt kürnyiil véve, középére pedig egy me
zítelen görbe kardot fzájában tartó bagoly, ’s alat
ta, az Orízágnak három nevezetes hegyei ki v,arva. 
A ’ fo tifzteknek í'orma ruháikon, sinor helyett arany 
pafzomant, és arany bojtok voltának , vállai- 
kon pedig párdutz bor függött. Világos pej fzörü pa 
i ipáikat réz tsattos, fényes fekete bőrből kéfzite' 
telt fzerfzám , és arany pafzomántos, fetske fark 
formára vágatott fekete tsótár ekésitette, mellynek 
két álsó fzögeletében két nagy betűvel Zala Vár
megyének neve volt ki fejezve. Záfzlójok az utolsó, 
t.i.az 1741. efztendöbeli nemesi fel álláskor kéfzite- 
tett a’ test őrző fzázad’ fzámára. Fejér damastból- 
vagyon ez, mellynek kerületén és két végéin gaz
dag arany bojtok függőnek. Egyik óldalára a’ Ból 
dogságos fzüznek képe vagyon le festve, illyetén 
fen írással: Patrona Regni Hungáriáé, az az, Ma
gyár Orfzágnak -pártfogója, a’ képen alól, Hazánk 
tzimere. Másik óldalán jobb kéz felól Zala Vár
megyének tzimere, az az, egy veres mező, mellyet 
a’ Zala vize két réfzre ofzt, a’ paisnak avagy 
tzimernek tetejére Sz. István királynak fedeleden 
hármas liliomos koronája vagyon helyheztetve. Bal 
kéz felöl a’ Grófi Althán famíliának, melly is ezen 
Vármegyének fő Ispanságát örökösen bírja, tzime- 
re festetett le.

§. 224.

Késői maradékaink tudtotokra adom, kik letté
nek legyen ezen deli nemes őr álló seregnek fel
sőbb ’s alsóbb rendű tagjai.

Fö Kór mányozó ja volt.
Galanthai Gróf Fekete János Ts. K. Kamarás, 

és General Major.
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JFo Strazsa Mesterje.

Tolnai Gróf Festetits János.
Tábori Káplánét.

Rosty János Hahoti Apatúr és Kefzthelyi Plebá- 
nus.

Kapitánnyal.
Bezerédi Bezerédy Ignátz, udvari Tanátsos, és 

F. Septemviralis Tábla Bíró.
Gyomoréi Gyömörey György, több N. Vármegy. 

Tab. Bírája.
Kiss Ignátz N. Zala Vármegy. T. Bírája.

Fö Hadnagyjai.
Kiss János N. Zala V. Tabl. Bírája.
Fölényi Inkey .Menyhárt.
JSedetzei Nédetzky János N. Zala V. T. Bírája. 
Farkas-Pátyi Farkas Lajos N. Zala V, All-Sz. 

Bírája.
Skublits Imre. »
Szalabéri Horváth Imre G. Efzterhazy Imre Hu- 

fzár Regementjének All - Hadnagyja.
Tábori Számtartója.

Domjáafzeghi Dómján Jósef N. Zala Vármegyé
nek volt All-Sz. Bírája.

Kvártély mestere.
Deák Péter Zala Vármegyei Itilö Széknek volt 

Actuariusa,
Őr álló Kite'zei ylll - Hadnagyi rongál.

Jápprai Spissich Antal 
vitéz.

Augustits István V, Esk. 
Bezerédy István, 
Botsárdy Gábor.
Csákány Jósef V. Esküt. 
Dely Boldizsár V. Esk. 
Diskay Jósef.
Doniján Jósef All-Sz.Biró

íg. eíztendös nevendók

Domokos Gábor.
Farkas Mihály V. Esküt. 
Fater Pál V. Esküt. 
Fekete János.
Gerets Jósef.
Györí'y Lálizló.
Horváth Antal V. Hadn.
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Horváth Jósef (fz. Groti ) 
Horváth Jósef (Kopányi.) 
Kerkápoly Jósef. 
Kutassy Jós-ef.
Lelovitz Ignátz.
Marton György.
Répáss Ferentz All - fz. 

Bíró.
Rozsos Ferentz.

.Salamon Ignátz.
Sydy Láfzló.
Szabó Mihály.
Szigety Ignátz.
Takáts Dániel. V. Esk. 
Thassy János. V. Esk. 
Thassy Mihály V. Esk. 
Türy Jósef.
Varga Jósef. V. Esk. j) .

JVIelly nagy öröm és vigasság között utazott lé
gyen ez a’ nemes ifjúság honnyai királyainknak 
ditsö hajléka felé, tsak ebből is ki tettzik, hogy a* 
sereg előtt két alföldi magyar lovaglott ’s fújta tá
rogató sípját, a’ kik arany tsipkés fekete kamuka 
ingekbe, arany pafzomántos világos kék nadrágba, 
és arany pafzomántos fekete tsakó süvegekbe vol
tának fel öltöztetve. A ’ seregnek közepén lovaglot- 
tak hat musikusok flautákkal fogótokkal és trom
bitákkal. Ezeknek öltözetjek állott világos kék na
drágból, ’s mufzka dolmánból, toliakkal környii! 
rakott kettős tsákós süvegből arany pafzomántra, 
sarkantyús piros tsizmából, és rezes görbe kardból.

§• 225 *

V. F e j e r  Vármegyének, f z .  Koronánk őrizetére 
rendeltetett nemes seregnek minémüségéröl hozzám 
küldött tudósítását, méltó, hogy a’ fzép magyar
ságra nézve, itten fzórúl fzóra bé iktassam: Kí
vánta bizonyítani ezen záfzlós nemes Kar, külső 
tekintettel, ruhabeli tifztességgel, és költséget nem 
Izánó ékességgel is, mennyire hatott legyen ölömé
nek határozhatatlan árja akkor, a’ midőn az Or-

y )  Ezen nemes Vármegyei órái 16 seregnek ugyan azon ha
di törvények fzbattattak, unellyeket N. Vtiss Vármegye 
fzabott maga seregének.
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fzágnak és nemzetnek egyetlen egy kintse, némii 
némü rejtekböl Budára, úgymint az Orfzág fzéké- 
re, ’s törvényes helyére viizfza jutott. Mellyre nézT 
ve következendő módon határozta meg tététől fog. 
va talpig öltözetének kéfziiletét. ( lá sd  a ’ X V *III. 

Tál}.) Födte ízemélyként a’ kar tagokat király fzinü 
veres kalpag magas nyufzt prémre, arany vitéz 
kötésre, ragyogott mellette tsomóban fzedett, ma
gáira erefztett, és arany vagy ezüst fzál vefzfzö- 
k et, forgókat, némellyeknél gyémánt, brillant ’s 
egyébb drága köveket magában ízoritott kótságtoll. 
A’ nyerts bőrrel prémzett mente és dolmán haragos 
zöld ízint arany sújtassal ki varva mutatott, ehez- 
ékesen alkalmaztatott a’ nadrág király »fzinü ve
res selyem pofztóból, arany borítással és sújtássaí 
ki tzifrázva. E’ deli öltözetnek két öfzve illett gyö
nyörű fzinét hozzá illő sárga tsizma arany sinórra 
kellemetesitette. Oldalán egynéhánynak arannyal ki 
vertt, a’ többieknek sárga rézzel tsinosan ékesitetett 
hüvelyben fzéles kard függött, mellyen a" marok
lat Orfzág fzinét mutató üstből, veres és zöld se
lyemből fzövött fzéles pafzomántal, és gazdag rojt 
fürtéi ékeskedett. —  A ’ tarsolyra, melly király fzi
nü veres pofztoból kéfzült, Magyar Orfzág koronája, 
ez alatt pedig ugyan Magyar Orfzág tzimere arany 
és ezüst fonállal, ’ s veres és zöld selyemmel ele
gyesen vala ki tűzve. A ’ fö tifztek bizonyos illen- 
dözetre, de még is különös ékességgel, és kímé
letlen költséggel kéfzült öltözetekben viselték jeles 
hivatalaikat' A ’ fö Vezérnek ruhája két rétü arany 
pafzomántal, ennek fzéle pedig mindenütt arany 
tzafrangal vala gazdagon kéfzitve. A’ Kapitányoké 
kettős, a’ fo Hadnagyoké és Segédé fzéles egyes 
pafzomántal, ’s ennek fzélein arany sújtássaí ékes
kedett, annyira, hogy fzépségével unalom nélkül 
múlatatta légyen a’ gyöngyorködö fzemeket. Mire



nézve az egéfz N. Vármegyének Nagyjai, Vagyono
sai, Tifztjei, és más tehetős nemes úri tagjai ugyan 
ezen öltözetben, úgymint Megyénknek hajdan fel vett 
fzinében kirántanak legyen innepelai, a’ gyűléseken 
seregelni, vagy a barátságnak piatzán, és egyébb 
tifztelet tételnek helyein difzésen meg jelenni.

§. U2Ó.

Ez a’ homályosithatatlan hűséggel, melly vólta- 
képen sajátjók a’ Magyaroknak, tündöklő nemes 
Kár ofzve ízámosúlt a’ N. Vármegyének 1742. efz- 
tendöben kéfzitetett záfzlója alatt. Színe ennek fe
jér, de a’ közepe veres arany varrással. Egyik fe
lén fz. István első királyunk a’ Bóldogságos Szűz
nek ajánlja a’ fzent koronát ezen fzókkal: Protege 
et Conferva, az az: Oltalmazd ás tartsd meg; a’ 
másikán Magyar Orfzág tzimere, és a’ fzent koro
na vagyon, felette Ĵ Tária There'sia neve olvastatik. 
Kerítik a’ fzent koronát, és az Orfzág tzimerét ezek 
az arany igik: Pro hac vitám et Janguinem, az az, 
Kéfzek vagyunk ezért életünket és vérünket fel áldoz
ni. Őrizte Orfzágunknak egyetlen egy fzeme fényét 
ez a5 záfzlós nemesség két Ízben, azon egy 1790. efzt. 
úgymint, fz. György havának i5dik napjától fogva, 
Pünköst havának első napjáig; ismét Mindfzent Ha
vának ígdik napjától fogva 2Ódig. Valamint örven
detes elindulásakor, úgy vifzfza jövetelekor is talpon 
volt az egéfz váras népe, kiki réfzt akarván venni aT 
nemzetnek ditsösségére vezető fzolgálat tételből. Pa
ripáik mind hofzfzú farkuk valának, rajtok magyar 
nyereg, mellynek fzerfzámátkiváltképen a’ fö tifztek 
alatt, a ’ fényes aranynak jól intézett rende difzeltet- 
te. Teritöje király fzinü veres selyem pofztoból fets- 
ke fárkra erefztett tsótár vala, mellynek fzéleit min
den kar tagnál fzéles arany pafzománt foglalta, er 
mellett az elsőknél rojtok ’s tsafrangok difzes izéitek
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ben ékesítették. Ezen gazdag fzepségehez képest a’ 
nyereg fzerfzámnak, a’ kantárokon, zablákon, fzü- 
gyellokön, farállókon; sőt még gyakran a’ kengye
leken is, föképen a’ Karnak nagyjaiuál, az ezüst, 
arany, drága kövek, és zamántz munkák égő sor
ral tsupordosoktak, kétség kivül abból az okból, 
hogy méltó tifztésség adassék az Orfzág ditsöséges 
koronájának, akár fzentségére, akár hajdaniságára, 
akár tsudállatos méltóságára, akár királyi felségé
re nézve. —  Ezen egy ízines öltözet ugyan azon 
fziniiez volt hasonlítva, mellyben 1742. e/ztendö- 
ben az Orfzág nemességének fegyveres fel kelése
kor ült lóra ezen N. Vármegyének nemessége, Bo- 
russus ellen az Orfzág Izéiére sietvén, hogy a’ fel
séges királyi izéket, és M agyar Hazánknak mez
zel folyó földjét, a’ fegyveres eröfzaktól, ’s ellen
séges rablástól tsepp véréig oltalmazza.

§. 227.

Lassúk immár ezen deli nemes Karnak érdemes tagjait.
Fö Kormányozója volt.

Nagy Szöllösi B. Perény Imre.
Kapitánnyal.

Nemes Kéri Kiss Sándor.
Nagy Ignátz N. Vármegy. Tábl. Bírája.

Fö Hadnagyjai.
Dézseri B. Rudnyánfzky János.
Vásonköi Gr. Zichy János.

Segédje.
Farádi Vörös Ferentz, N. Fejér és Tóina Vár

megyéknek Táb. Bírája.
Záfzló tartója.

Verböi Szluha Antal Táb. Biró.
Ör álló vitézei All-Hadnagy rangal. 

Andrássy Antal Táb. Bi- Hajós Ferentz T. Biró.
ró és Gener. Perceptor. Hiemer Jósef.
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Hufzár Ignátz.
Hufzár István.
Hulzár Sándor.
Jankó István All-Fifc.
Joody János.
Kapuváry Gábor.
Kapuváry Jósef T. Bíró;
Kazay István fö íz. Bíró.
Kiskos Mihály.
Kreskay Gáspár All-íz.

Biró.
Kutas István.
Ladányi Ferentz.
Marich Dávid.
Mari eh Pál.
Meutler Zsigmond fö fz.

Biró.
Mefzlenyi Károly.
Mohos Ferentz V. Esk.

§•

O lly véggel hagytam meg N. Fejér Vármegyéből 
hozzám jött tudósítást tulajdon valóságában, hogy 
abból nyilván ki tessen , melly difzes és ékesen 
hangzó, melly kellémetés és fzivet valójában ré- 
pesitö nemzeti nyelvünk egy olly * embernek fzájá- 
ban, a’ ki azt igaz hazafiúi buzgosággal kedveiül 
’s igyekezik gyakorlani. Cicero allig fzóllott ’s irt 
ékesebben deákul, mint ez a’ mind Őseinek érde
meivel, mind tulajdon virtusaival ékeskedő, ’s nagy
ra termett hazánkfia magyarul. —  Vajha serkentő 
példája lehetne azoknak a’ Vármegyéknek, a’ mely- 
lyek régi koválzaikban még tovább is büfzfzödni 
akarnak, és nemzeti ditsösségcs nyelvünknek vét
kes el mulatasával köröm í'zakadásokig igyekeznek 
egy olly nyelvet a’ közönséges dolgoknak folytatá-

Y
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Nedetzky Ferentz All-Not. 
Orofztónyi Miklós Táb, 

Biró.
Podhorfzky Miklós.
Pótz Ferentz.
Rosty Ferentz T. Biró. 
Salamon Ferentz N. Fö- 

jér és Tóina Varm. T. 
Biró.

Salamon Ignátz T. Biró. 
Salamon Sándor.
Salamon Zsigmond A. fz.B. 
Szixty Ferentz.
Zlinsky Ignátz F. fz. Bír. 
Zlinsky Imre V. Esk. 
Varga István.
Végh Ignátz T. Biró. 
Vörösmarty FerentZi
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sára meg tartani, mellyeket hajdani őseink tsupán 
kéntelenségbol vettenek bé. Egy nemzet sem találta- 
tik ma Európában , a’ melly anyai nyelvével ne él
ne honnyai dolgainak gyakorlásában. Egyedül mi 
Magyarok akarunk másoknál fellyebb böitselkedni, 
és virágzó ifjúságunknak minden tehetségeit, egy 
már régen meg hóit nyelvnek gyakorlására vefzte- 
getni. Félő, hogy a Frigyiabelekkel késő ne böltsel- 
kedjunk. Örömmel vallást telizek egéíz Hazám füle 
hallattára, hogy ezen Fejér Vármegyei tudósítás
nak vételével ízivem bennem repesett az öröm mi
att, tapaiztalván abból, hopy nenusak az Oráto- 
rok, nemtsak a* magyar könyvfzerzök , hanem a* 
Vármegyei hivatalokban lévök között is találtatnak 
ollyanok, a’ kik Írásaikban vetélkednek az ékesen 
fzóllásnak attyával. Örömemet felettébb öregbítet
te ezen drága hazafinak hozzám küldött barátságos 
levele, melly is lég nagyobb tanúbizonysága lévén 
nemzeti nyelvünkben fzerzett erejének, ide iktatom.

K e d v e s  H a z a f i !

Betsüllettel és Hazafisággal tellyes két rendbeli Írá
sodra , melly éiltal Nemes Vármegyénknek ay Szent 
Koronának vidéki vándorlásából lett örvendetes vifz- 

fza térése után való hit őrzésére önként fel állott ne
mes záfzlás Karát, fzemélly, és ehez tartozó kör• 
nyulállások fzcrént tettzett töllem kívánnod, velem 
közlött t zik keljeidhez képest ey jelen való feleletemet 
annál nagyobb öröfnmel adom, mennél érzékenyebb 
vigafztalást lelek bölts, tudós, és Nemzetünknek gyö
keres betsere tzélozó igyekezetedben. Bár ne kelletett 
volna tudósító levelem hozzád küldettetésének ekko
ráig halafztódnia! melly.halafztás ugyan néked ked
ves Hazafi terhes is, fájdaUr\as is vula , a mint Béts- 
ben irt, ’s nyomtatott tudósításodból értem. Mind-
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azáltal sem Nemzetünk közös örömének, és új virág- 
zása zsengéjének gyarapodására mindenkor ugyan 
kéjz, de okkal móddal mértekeit hazajiságomat ho
mályban nem borithattya; sem nevezetes munkádnak 
ditsösségét hátra nem marafzthattya; mivel már saj
tó alatt lévő könyvednek több darabjaival el kér hi
hetetlen kötéssel öjzve tsatolva talám nem léfzen azon 
fzakafz, mellyet a’ mi Nemes Vármegyénk záfzlcs 
őrző Karának fzántál. Én pediglen imé Örömest töl
töm kérésedet. Irám Székesfejérvárott Karátson Ha
vának 7dik napján 1791. efztencíöben.

Igaz jóakaród és köteles fzolgád, 
V ég h  P é te r.

$. Ö29.

VI. Nem halgatom el N. V e s z p r é m  Vármegyé
nek ditsosséges Királyaink Koronájához mutatott 
hivségét. Valósággal örökös gyalázatjára is fzolgált 
volna égy olly megyének, mellyben a* Scythiából 
ki jött valóságos Magyarok elsőben meg teleped
te k , mellyet Árpád Hertzeg tulajdon örökségének 
válafztott, és a’ mellynek kebelében is lakott, a’ jó 
hazafiúi buzgoságban másoknál alábvalónak lenni. 
Jól emlékezvén erről ez a’ N. Vármegye, egy í'zép 
nemes ifjúságból álló seregetskét állított, ’s küldőit 
íz. koronánknak őrizetére, a’ melly híven folyta
tott fzolgálatja , józan élete, és tsendes maga vi
seleté által közönséges meg ditsirtetést érdemlett. 
A ’ mint erköltsi jó tulajdonságaira; úgy külső te- 
kéntetére nézve is nem volt utolsó. Forma ruhája 
is igen módosán volt meg egyeztetve (lásd a’ XIX. 
Táblát.) Búza virág fzin kék mentéjét három sor 
aranyos gomb, arany sinór hányás és fekete bárány 
böx prém ékesítette. Dolmán helyett három sor ara
nyos gombos, arany sinóros, és í’zéles arany pa- 
fzomáutal környül kerített, ’s dolmán formára Iza-

Y  2
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bott király fzin veres pofztó kamizol borította mely- 
lyét. Hasonló fziníi volt három sorosan arany si- 
nórral ki hányt, ’s által kötött nadrágja. Két sor 
arany pafzomántal, arany vitéz kötéssel, és fekete 
strutz toliakkal ragyogó fekete tsákó süvegje, melly- 
nek közepére egy ég fzin pántlikával korul kerített 
arany rózsa vala helyheztetvé. Arany boritásos és 
réz sarkantyus fekete tsizmája. Arannyal hímzett 
karmazsin fzinü fzijjakon függő három únyi ízeles- 
ségü rezes kardja, világos kék selyemmel elegyes 
arany markolat kötője. Széles arany pafzomántal 
körül kerített búza .virág fzinü tarsolja, mellynek 
közepére a’ magyar korona arany fonállal gazda
gon ki volt varva. Zöld ing és zöld lábra való uta
zó felső köntöse. —  Paripájok töbnire mind fekete, 
réfz fsaitokkal és pikellyekkel rakott fényes fekete 
fzij ló fzerízáma, fzéles arany pafzomántal prém- 
zett, fetske fark fomára mettzett búza virág fzinü 
tsótárja , mellynek alsó fzegeletében , a’ Vármegyének 
neve ezen két betűkkel W. V. volt ki varva. — 
Veres fzinü fzép záfzlojokat tulajdon költségen, és 
erre az alkalmatosságra kéfzitette a’ Pápai járásban 
lakó nemesség, mellynek kerülete arany rojtokkal 
volt körül véve. Egyik oldalára a’ Bóldogságos 
Szűz’ képét festette a’ kép iró illyen fen írással: 
Patrona Hungáriáé, az az: Magyar Orjzágnak párt
fogója-, másik oldalára pedig Magyar Orfzág’ tzi- 
merét ezen igikkel : Vexillum ProceJJus Papenjis, 
t. i. A' Pápai Járásnak Záfzlója. Ezen Budára le in
dúlt nemes sereget.

Galanthai Gróf Efzterházy János kormányozta.
Kapitánya volt.

Tsútzi és Pufzta fz. Mihályi Tsúzy Gáspár Táb, 
Bíró.

Fö Hadnagyba.
Vigyázó Nepömuk János Tab. Bíró.
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Segédje.
Boronkai Boronkay Ferentz All-Jegyzö.

Záfzló tartója.
Efztergomi Ignátz Varm. Esk.

Ör álló Vitézei all-Hadnagy rangal.
Ányos Ignátz All-fz. Bíró. Kerefztesy Jósef AU-Perc. 
Boronkay Gábor. Komáromy Sándor.
Csapó Beniamin. Márkus Ignátz AU Jegyző.
Gombás Móses V. Esk. Orol'zy Pál.
Hollósy Láfzló A. íz. Biró. Pálffy Láfzló V. Esk. 
Iháfz János. Pertzel János V. Fifc.
Kazay Gábor V. Esk. Szombathelyi Ferentz V. 
Kenesey Pál. V. Esk. Esk.

A’ Sereg előtt egy trombitás lovaglott , kinek 
öltözete egy kék kurta Lengyel dolmány, két hátúi 
lógó veres újjal arany pafzomántra, pafzomantos 
kalapja, arany pafzomántos veres nadrágja, veres 
kamizolja, ’s réz sarkantyús fekete tsizmája vala.

$. 230.

VII. A’ So m o g y  Vármegyei nemes ör álló sereg
nél diízesebbet nem minden bokorban lehetett vol
na látni (lásd a’ XX. Tábl.). A’ lég nagyobb fzüle- 
tésii, és érdemii férfiak is kívántak ennek tagjáiva 
lenni. Király fzin veres ki fÜggöjü kalpapjokat ma
gas kótság to ll, és gazdag arany vitéz kötés tette 
kellemetessé. Fekete apró bárány bőrrel prémzett 
világos zöld mentéjeket aranyos gombok, láutzo- 
lás és pafzamánt borították. Király fzin veres dol
inán formára vágott kamizoljok , és által kötött 
nadrágjok tündöklött a’ sok aranytól. Piros sarkú 
arany boritásos, és aranyozott sarkantyús világos 
zöld tsizmájok nagyon emelte a’ király fzin nadrá
got és ló tsótárt. Karmazsin fzinü fzijjakon függő 
aranyozott kard volt bal tomporaikon. Széles arany 
pafzomántal körül kerített fekete tarsolyoknak kő-



zepén egy bagoly állott harmas zöld hegyen, ’s 
ki vont görbe kardot tartott ízájában —  Lovaikat 
réz tsattos és bogiáros fekete fzij ízerfzám, és ízé
les arany pafzomántal ’s ezen kivül frautzia kék 
felyemböl kéfzült bojtal körül kerített király ízin 
veres tsótár ékesítettek. Két fzép záfzlok lobogtak fe
lettek Budára lett utazásokban. Egyiknek ’s a’ ré
gibbnek veres selyem damast volt matériája arány 
pafzomántal és bojtokkal, mellyen egy felöl a* 
Bóldogságos fzüznek képe, más felöl pedig a’ Vár
megyének tzimere tiindöklütt. Ez a’ tzimer, egy 
ki terjefztett fzárnyakkal a’ paist bé fedő egy fejű 
koronás sast, ennek allatta pedig három zöld levé- 
les fzöllö fürtöt vesfzejével együtt markában tartó 
fél kézt mutat —  A ’ másikat ezen különös és ör
vendetes alkalmatosságra kefzitette a’ N. Vármegye, 
mellynek matériája zöld selyem damast arany pa
fzomántal és bojtokkal körül véve. Ennek egyik 
óldalan a’ Bóldogságos Szűznek képe, másik ólda
lán pedig egy mezítelen görbe kardot fzajában tar, 
tó bagoly vagyon,

S• 2 3 t.

Ha tettzik, fzámlállyuk elő ezen jelesen ki k4- 
fzült nemes Ör álló seregnek Elöljáróit és tagjait.

Fö Kormány ózó]á.
Ladányi Gróf Smidegh Láfzló.

Első Kapitánnyal.
Pribérti Jankovits János, Sept. Viral. Tábl. Bir,
Lengyeltói Lengyel Antal.

Második Kapitánnyal.
Vég István és Inkey Károly.

Fő Hadnagyijai.
Zichi Zichy Jósef, Alapi Csák Jósef.
Sáydi Somsits Jósef, Rosti Ferentz.
3 zalalovöi Csapódy Gábor, Festetits Antal,
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Tábori Számtartója.
Víziói Dezső Imre. 

Zászlótartói.
Vajda Zsigmond és Kováts Antal.

Vezér Segédje.
Tolnai Festetits Antal és Lajos,

Tábori Káplánja.
N. N. Kapuváry Vefzprémi Kánonok.

Ör álló Vitézei Vili - Hadnagy rangal.
Antal Ignátz.
Antal Károly. 
Ampruster Imre. 
Arvay Jósef.
Babits Dániel. 
Bosnyák János 
Börötzíi Antal. 
Börzsönyi István. 
Czindery Vintze. 
Dessöffy János. 
Dótzy János. 
Horváth Adám. 
Hnnkár Láfzló. 
Kenriessey Károly, 
Kováts Láfzló. 
Madaráfz Láfzló. 
Mérey Ignátz. 
Mérey János. 
Mérey Zsigmond. 
Nitzky Jakab. 
Sághy Mihály. 
Sáry István.

Sárközy István. 
Sárkőzy János, 
Sniodits Mihály. 
Somogyi György. 
Somogyi János. 
Somogyi Sándor. 
Spissits István. 
Spissits Sándor' 
Stefaits Jósef. 
Szalay Antal. 
Szalay Ferentz. 
Szalay György. 
Szalay János. 
Svaslits Antal. 
Tányi Láfzló. 
Tassy György. 
Vajda Zsigmond. 
Vály János.
Vlasits Antal. 
Vörös Pál.
Vörös Sándor, 
Záborfzky Mihály.

Ezekhez járultak hárpm jeles úrfiak is , u. m. 
Sárvári Felsövidéki Szóé kény Lájos, Fcstetits Já
nos és Jankovits János, nevendek nagy reménységii 
vitézek, kik mind hárman öregbítették ezen más
ként is igen diízes ör álló seregnek ditsösségét.
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Lehetetlen el mellőznöm azon ékes és gyökeres 
magyar befzédet, mellyet Sz. Iván havának 6. nap
ján mondott a’ seregnek első Kapitánya Kaposvá
ron, akkor, midőn ezen deli ifjúságnak fegyverben 
való gyakorlásához fogott volna, mellynek ez a* 
summája.

. i v
Nemes Pajtás Uraimék!

Égyes ak árat bál állottunk öfzve meg víg afzt alta
tott Hazánk’ ditsösségére, 's drága kint tünknek a 
Magyar Koronának őrzésére', engedjék meg tehát 
Pajtás Uraim, hogy én ezen Nemes sereghez való 
tifzteletemet meg bizonyíthassam —  Ha tsupán külső 

formáját' vefzem is fel ezen nemes seregnek: ágy is 
elegendő okokat találok annak tifzteletére, 7s azon 
való örömre, hogy én is tagjánák mondhatom ennek 
jnagamat', sőt Pajtás Uraimnak köz akarat jókkal, 
Kapitánnyává is válafziattam —  Lég esöbenis fze- 
membe tűnik a fejer forgó, melly veres kalpagunkat 
ékesíti. Ez jelenti Nenzetünknek a’ sok vérontások 
közt meg bizonyított hiv vitézségét. sT zöld és vgres 

fzin arra emlékeztet bennünket, hogy ha sok külső ,
7s belső ellenségei váltak is kedves Hazánknak; de 
mind ez ideig is fsak ugyan végére nem járhattak. 
Ditsö Eleinknek a' zöld pázsiton ontott vétek okozta, 
hogy valamint a' pázsit —  bár a télnek hervafztó. 
hidege által formájából ki vétetik, 7s majd egéfz 
életétől meg fofztatik is: ugyan tsak idő változás ára 
újra meg éled, 7s a' sárga fzint zöldéi tseréli fel: 
úgy Hazánk is nyomatott, de el nem nyomattatha- 
tót> — Ha tekintem menténkén az arany lántzolást: 
látom benne az igaz fzeretetnek, ’s baráttságnak ké
pét, melly akként keptsolja egybe a' fziyeket, mj-
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kent egyesülnek a’ lúntz fzemek egymással. Mig 
ágymásból függőnek a' lántz fzemek: addig mondhat- 
tyuk a’ lántzot lant znak: addig tefz cl Haza is ágy 
Egásfzet, V tsak addig is boldog az, mig a’ haza- 
fiolát e'gy fziv 's ágy értelem köti öfzve —  Ak Kard 
9s fegyver nemess ág tzimere ; Hazánkat, Királyunk at, 
betsülletünketfs fzabadtságinkatvádelmezö efzköz. A * 
tarsolyunkon levő bagoly, melly fzájában mezítelen 
kardot tart, őr ö7 /cú kötelesságiinket adja élőnkbe —  
Ezekből, a’ melly eket mondottam, nyilván való, hogy 
kiki magávál hordozza közülünk azon hazafiúi "’s őr ál
lói ádes tartozásra öfztönözö jeleket, mellyeknej fog
ra tökálletesen hifzem, hogy án oliy boldog társaság
nak vagyok refzese, mellyben fö törvány cC nemes 
vár; fö jutalom a’ betsület; fö büntetás pedig a* fzá- 
gyen. Azárt távol legyen töllem, hogy án magamat 
az Uraknál fellyebb valónak tartanám. Egyedül úgy 
názem magamat, mint a’ magunk közit el intázett 
tzál vágbe viteláre válafztatott egyik efzközt. Min
den utasító fzavam kérés, ás az Uraknak köz aka- 
rattyok az án kívánságom s. a. t. Ez a’ fegyverben 
való gyakorlás három napokig tartott, annakután- 
na, a’ fellyebb nevezett holnapnak 13. napján út
nak indúlt ez a’ nemes sereg, és Lengyeltóban 
harmad napig tartott vig mulatsága után, fel vett 
útját folytatta, ’s fzerentsésen érkezvén Budára, 
úgyan azon holnapnak 15. napján váltottta fel a* 
jN. Szathmár Vármegyei őr álló vitézeket, fzent 
koronánk őrizetében.

§• 233*
VIII, A’ T o l n a  Vármegyei nemességnek fzive is 

repesett, halván drága királyi zálogunknak Hazánk’ 
kebelébe 1 vifzfza lett térésének örvéndetes izenetét. 
Az is réfzt kívánt annak őrizetében venni, ’s e’ 
végre mingyárt egynéhány nemes ifjakat válaíztoft
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k i, ’s kíiidött Budára fz. Iván havának 6. napján 
1790. efztendöben. Énnek egéfz forma ruhája setét 
kék volt, (lásd a’ XX I. Táblát.) úgymint, setét 
kék róka torkos mentéje öt sor aranyozott gombai, 
arany sinórral és sújtassal ki hányva; hasonló fzi- 
nü dolinán formára fzabott kamizolja háromsor arany 
sújtassal. Ugyan illyen fzinü nadrágja egy rendű arany 
sinórral és két sor sújtással által kötve. Tengeri 
gerenybül kéfzültkalpagja király fzin veres pofzto ki 
függővel, arany vitéz kötéssel és kólsag tollal. 
Karmazsin fzinü tsizmája arany borítással és réz 
sarkantyúkkal —  Arany pafzomántos király ízin 
veres lódingja és pantallérja. Arany fonallal hím
zett karmazsin fzinü fzijjakon függő rezes kardja —  
Egy únyi fzélességü pafzoinántal és arany borítás
sal körül kerített király fzin veres tarsolya, rnelly- 
luk közepére a’ Magyar Korona vala ki varva, 
Lovoknak fzerfzáma fekete bőrből volt kéfzülve, 
réz tsattokkal, és három boglárral, mellyeknek 
egyike a’ ló homlokán, másika a’ fzügyén, har- 
madika a* farán láttatott. A’ nyereg terítő fetske 
fark formára fzabott király fzin veres tsótár volt 
egy únyi fzélességü arany pafzomántal és borítás* 
sál bé fzegve, fzegletei sújtással ki hányva —• 
Valamint külső tekintetére, úgy fzemélybeli tulaj
donságaira nezve is igen difzes sereg vala ez.

Fö Kórmányozója vált.
Dézseri Báró Rudnyánfzky György.

Első Kapitánnyá.
Kajdácsy Ferentz A li-Vice Ispán.

Második Kapitánnyá.
Posgay Zsigmond.

Segédje ás Fö Hadnagy ja.
Bezerédi Bezerédy Antal.

Záfzló Tartója.
Babits Im.e.
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Őr álló Vitézéi uill - Hadnagy rangul.

Barbatsy Antal.
Baritsis Antal.
Cseffalvay Ferentz.
Cseh Láfzló Fö Sz. Bir. 
Demkovits Elek.
Pöry Áriám.
Döry Vintze.
Hajós Sámuel.
Hiemer János.
Jefzenfzky György.

Kapuvári Sámuel.
Kegly Ignátz.
Magyari Péter.
Nafzvady Károly, 
Pertzell Lajos. 
Sztankovánfzky A n d r á s .  
Takáts Antal.
Takáts Zsigmond. 
Tamásy Mihály.

§• 234.

Sz. Iván havának 6. napján útnak indulván ez a* 
nemes ör álló sereg, azon megyének érdemes fö 
Biraja Szent Kátólnai Cseh Láfzló által Beleskei 
lakó helyében gazdagon meg vendégeltetett, kinek 
vitézi magyár köntösbe fel öltözött kilentz efztendös 
tanuló nevendék fiatskája, édes attya udvaránák 
kapuja előtt lóhátom sorban állott nemes ör álló 
sereget ekként fogadta, ’s köfzöntötte meg:

Tekintetes Nemes Vitézlö Uraság
Allyniegkérlek, ’s mond meg, minémü buzgóság, 

H ová, és mi okon vezérel tégedet?
Minémü nagy dolog háttá meg fzivedet?

Fö vitézi módon látlak fel kéfziilve 
Tifzteletre kéfzült köntösbe öltözve.

Záfzló álatt indult fegyveres menéstek
Mit jelent, óh kerlek! illy nagy fzivességtek. 

Nem kérdem már többet, mert valóban tudom 
Sziveteknek tzélját bizony által látom.

Nem de bizony mentek fö Buda Várába,
A ’ Szent Koronának örálló Házába,

Hogy Koronánk többé ne legyen prédába 
Hanem Szent Istvánnak maradjon mai kába.



B a k a n y a  b & f X r .'arrriőyyét ^L/w/vna 
.> ü n o  (./XGrux ty?rec?/>(?/í)yun

yznOáb/u



De még mentek, tudom, más dolog végett is, 
Hogy közel lássátok Orfzág Gyűlését is , 

Mellyben most valóban Hazánk’ boldogsága 
Vagy fog állapadni boldogtalansága.

No tehát, tsak bátran folytassad útadat 
Isten vezérelje fel tett fzándékodat.

Jó fegyver a’ Törvény, melly van a’ kezedben 
Forr ennek oltalma tudom a’ fzivedben;

Mert ugyan is tsak ez a’ mi boldogságunk 
Törvényeink nélkül nintsen maradásunk! 

Legyetek fejenként kemény Scipióink 
Tanátsos Catóink, nyelves Ciceróink,

Hogy mindenek felett a’ belső tsendesség 
, Maradjon Hazánkban a’ fzép egyenesség.
A’ vallás, avagy más sorsbeli változás 

Vagy valameily bosfzú - álló határozás 
Szivünket egymástól ne idegenittse,

Sem pedig elménket balra ne térittse:
Hanem Nemzetünket egyaránt fzeressük, 

Mindnyájunknak javát a’ fzerént keressük.
A* fzegény köz nép is legyen ebben réfzes,

Mert az ö sorsa is volt valóban terhes;
Méltó hát, hogy Ö is meg vigafztaltasson 

Sok kárvallásiból hogy ki vonattasson.
Tedd hát a’ parafztot, Grófot, Nemest, Papot 

Mindnyáját jó lábra, úgy várrhattz vig napot. 
Most pedig járúlj bé Atyám udvarába,

Egy fzives barátod’ , ’s tagod’ hajlékába 
Közli fzivességét, fzóllit ebédjére,

Mellyért is Öröm fog fzállani fzivére.
Jónás fzakáts kéfzen van már az ebéddel 

Mint Szombat engedi, ollyan kefzülettel,
T o k , söreg, kétségé sülve főve lefzen,

Bélés, palatsinta elégséget tefzen.
Vendégink is vannak Pap ’s Prédikátorok 

Urak és Asfzonyok, ’s énekes kántorok,
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Tifzteletet tefznek a’ nemes seregnek,
Áldást ’s boldogulást mondnak Nemzetünknek.

Vege.

$■  2 3 5 -
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IX Ba r a n y a  Vármegyének nemes ör álló sere
géről utőlfzor emlékezem a’ Dunán túl fekvő ke
rületben, nem azért, mintha az elsőbbek között 
helyet nem érdemlett volna, hanem mivel a’ rend, 
és a’ megyének fekvése azt kívánták (lásd a XXII. 
Táb). Ezen deli seregnek fzin ruhája is igen kelle- 

metes és ízembe ötlö vólf, u. m. király fzinii veres 
ki függős festett gerény kalpagja, zöld selyem
mel elegyes arany vitéz költéssel és kötság tollal; 
világos zöld méntéje öt rendű aranyozott gombok
kal, arany sinórral és sújtással, ’s fekete apró hát
rány bőr prémmel. Hasonló fzinü kamizolja lapos 
aranyozott gombokkal, aranyos paléttal, arany zo- 
mántsos sinórral körül kerítve; király fzin véres 
nadrágja arany pafzomántal által kötve, ’s ki tzif- 
rázva; sárga tsizmája arany borítással és aranyo
zott sarkantyúkkal. Karmazsin fzinii réz tsattos 
ízijjakon függő kardjoknak hüvelye aranyozott sár
ga réz, király fzinü veres tarsoljok fzéles arany 
pafzomántal és sújtással körül kerítve, mellynek 
közepére Magyár Hazánk’ koronája és tzimere va- 
la ki varva. A’ fö tifzteknek mentéjén fekete bá
rány bőr prém helyett nyufzt és pafzománt, kami- 
zol helyett pedig arany pafzomantos és arany öves 
dolmányok volt —  Lovoknak fzerfzáma fekete 
börbül héfzült rezes tsattokkal és boglárokkal, nye
reg teritöjök, fetske fark formára mettzett király 
fzin veres tsótár fzéles arany pafzomántal körül
keritve.------ Záfzlojoknak matériája világos zöld
damast va !a , kerülete arany fonallal kivárva, és 
arany bojtokkal prémezve. Ennek egyik lapján Ma-
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gyár Orfzág tzimere vagyon ezen körül írással. Ve- 
xillum JSobilitatis Inclyti Comitatus Baranyenfis, 
az az: Tekéntetes Baranya Vármegyének záfzlójá; 
másik lapján a’ kisded Jésust ölében tartó Eóldog- 
ságos Szűznek képe illyeten körül Írással: Patrona 
et Domina Hungáriáé, az az: Magyár Orfzágnak 
pártfogója és ajzfzonya.

§. 236.

3 5 °  = = = = = = =

Az ekként le irtt difzes nemes ör álló seregnek 
felsőbb ’s alsóbb rangú tagjai rendel igy következnek. 

Vezére vagy Kapitánnyá vált. 
Mindfzentfaivai Pelrovfzky Zsigmond. N. Bara

nya Vármegyének All - V. Ispánja.
Fii Hadnagyjai

Bézsán Gábor és Meltzer Ignátz Tab. Bírák.
Segédje.

Bézsán János Fö Sz. Bíró.
Számtartója.

Dezseri Dezseritzky, máskép’ Orfzág István 
Tábla Biró.

Tábori Papja.
Bézsán Ignátz Hofzfzú - Hetényi Plébanus. 

Ör álló Vitézei MII - Hadnagy rangul.
Balogh Péter V. Esk. 
Balovits Pál A. Sz. Bíró. 
Balovits Zsigmond T.Bír.

ésBéllyei Uradal. Fisc. 
Boda Jósef FÖ Sz. Biró. 
Bömotör Ignátz A. Sz.Bir. 
Fekete Máté V. Esk. 
Jankovits Mátyás Pétsi 

Káptalan Nőt. V.Fiscal. 
Jefzenfzky Antal Táb. Bir. 
Kapuváry János A. Sz.Bir. 
Kardos András A. Sz.Bir.

Koller Ignátz V. Esk. 
Nagy Imre A. Sz. Biró. 
Pákozdy Láfzló V. Fiscal. 
Pertzel Antal Tab. Biró. 
Petrótzy Láfzló V. Esk. 
Petrovfzky János,T. Biró. 
Salamon Sándor T . Biró. 
Sey Láfzló.
Sey János.
Strobell Jósef V. Notar. 
Újváry Jósef.



Ide járulnak egy kézi Orvos és két Trombitás, 
kiknek öltözetjek, zöld német mentéből, veres ka* 
mizoiból, és nadrágból állott.

§• 237*
C. A’ Tifzán innen fekvő nemes Vármegyéknek 

fziveikbe is bé hatott a’ fz. Korona honnyába lelt 
viízfza térésen fzármazott öröm , ök is nemisak 
nem fzánták fárattságaikat, hanem egéfz kéfzséggel 
mentenek annak őrizetére. Ezen kerületben.

I. S z e p e s  Vármegyéről emlékezem, melly kebe
lében fel állott nemes őr álló seregnek, (a ’ mint 
itten a’ XXII. Táblán láthatni), veres kalpagja volt 
arany vitéz kötéssel, kotsag tollal és ezüst forgó
v a l, fekete nyakra valója afany tsipkével, világos 
kék mentéje, öt soros aranyozott gombokkal, arany 
sinórral és sújtással, fekete apró bárány bőrrel meg 
prémezve , és veres matériával meg bélelve. —  
Veres király fzin kamizólja öt soros apróbb sárga 
gombokkál, arany pafzomántal, és sújtással, fekete 
pofztó öve keskeny arany pafzomántal, ’ s elöl belé 
tsinált patroltással, az az töltés tokkal. —  Veres 
király fzin nadrágja öt soros arany sinórral és suj- 
tással ki tzifrázva, és által kötve —  Sárga tsizmája 
arany borítással és sárga sarkantyúkkal — Sárga 
kard hüvelye, és veres ’s zöld selyemmel élegyes 
ezüst fonalból fzött kard rojtya, fekete tarsollyá 
arany pafzománt kerülettel , közepére ki varrott 
Magyar Orfzág tzimerével és a’ fzent koronával —  
Paripáiknak fekete fzerfzámja sárga apró gomb for
ma boglárokkal, és arany pafzomántos kerületű, 
felske fark formára fzabott veres király fzin nye
reg teritöjök. —  Veres selyemből kéfzült, és arany 
pafzomántal, ’s rojtokkal körül kerített záfzlójának 
egyik lapján a’ bóldogságos Szűznek képe, és Ma
gyar Orfzág tzimere vagyon ki festve, ezen alá Írás



sál: Patrona Hungáriáé, az az Magyar Orfzúgnak 
pártfogója; másik lapján ezen Szepes Vármegyének 
tziniere , mellynek paisa négy réí'zre vagyon fel 
ofztva. —  A ’ felső és jobb kéz felöl valóban egy 
oroízlán, a’ balkéz felöl valóban égy fél unikornis, 
az az, egy fzarvú állat, és egy hármas hegynek te
tejére helyheztetett tsillag vagyon. —  Az alsó és 
jobbra fekvő egy liliomot, a’ bal kéz felöl való 
pedig egy hármas hegyen álló vad ketskét ad elő, 
annak ki jelentésére, hogy az ezen Vármegyében 
fekvő Tátra hegyben sok ilJyetén vad állatok ízü
letnek és élnek.

$• 238.

Valamint más több, úgy ezen Vármegyebeli ne
mes ör álló sereg tagjainak neveiket is fel jegyzem t 
méltók lévén ök arra, hogy jó hazafiságoknak em 
lékezete sok fzázadokra terjedjen.

Fö Veze'rek Kapitányi rangal volt.
L. B. Palótsay Horváth Jósef.

Fö Hadnagyjok.
Badányi Mátyás Várm; Tábl. Birája.

vili-Hadnagyjuk.
Vitkotzy Ignátz All-Sz. Biró.

Kvártély Mesterek.
Tsepánfalusi Töke Boldizsár.

Segédjek.
Márkusfalusi Mariássy Zsigmond.

Záfzló Tartójok. Kornides Dániel.
Strázsa Mesterjek.

Mátyásfalusi Matyasóvfzky Jósef Varm. Föld
mérője.

Kapitánjaik.
Tsépánfalusi Töke Sándor, \
Korotnoki Korotnoky Ignátz,/ Varm. Eskütí.
Váradi Szakmáry Dónát. )
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Tábori Papjok Páter Lux. 
jíz őr álló vitézek tifzti rangal igy következtek.

Ide járultanak egy kézi Orvos Tsatlos Jósef, egy 
Trombitás , és egy Kováts. Minekelötte Budái a 
indult volna ez a’ nemes seregbeli ifjúság, követke
zendő esküvés által köteleztetett a’ Haza, ’s Ki- 
rály hűségére, és a’ Magyar Koronának hiven le 
jendö őrizetére : Én N. JV. esküfzöm az elő Istenre 
’s ti t. hogy én az Orfzág fz. Koronájának meg tar- 
tasában , ’s őrizetében, tellyes tehetse'gem fzerént vala
mint nemes hivatalom ás kötelességem töllem kiváriy- 
nya, egefz hivse'get mutatni, törve'nyeinknek , fzabad- 
sdgainknak , ’s jussainknak, e's a’ közönséges tsen- 
dességnek fen tartásában , ’s óltalmazásában , a’ meny
nyire tőlem lehet, e's a’ környiil állások is kívánni 

fogják , igyekezni, ennekfelette ezen egefz fzolgálat- 
nak ideje alatt Elöjároimnak engedelmeskedni, e's fzá
ros hadi fenyíték alá magamat vetni akarom — Isten 
engemet ügy segéljen ’s a’ t.

Utóllyára, még azokat a’ törvényeket is ide kí
vántam iktatni, mellyeket ezen nemes Szepes Vár
megyének Elöjárói fz. Jakab havának második napján 
útnak indult ör ájlő vitézeknek fzabtak. Minthogy 
úgymond, semmi társaság állandó, és semmi dol
goknak folytatása az állapatbeli l'zeméllyeknek meg 
kiilömböztetése , és illendő fenyíték nélkül nem le-

Bárdosy Antal.
Borló András.
Dobay Székely Tamás. 
Dolovitzény Ferentz. 
Goldberger Dávid.
Kail Antal.
Kai! Mátyás.
Kissevits H. Antal.

Lány Mihály. 
Mudrány János. 
Mudrány Jósef. 
Wemessány Jósef. 
Schneider Ferentz. 
Schneider János. 
Sponer Antal. 
Stefanótzy Zsigmond,

§• 239*
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hét; ahoz képest meg másolhatatlanúl parantsol- 
tatik:

1. Hogy ezen órálló nemes Seregnek minden 
tagjai (a ’ mint hogy kétségünk sints abban, 
hogy ki ki nemesi indulattól viseltetvén , illen- 
döképen ne viselné magát) a’ fö Kapitánynak 
Mélt. L. B. Palótsay Horváth Jósef Ürnak, to
vábbá főbb és alsóbb Hadnagyaiknak, Segéd
jének, Záfzló Tartójának, Strázsa mesterjeik-

I nek , Tizedéseiknek , rendeléseiknek , paran- 
tsolaljaiknak minden ellen állás nélkül engedel
meskedjenek, valamint ellenben az említett tií'zt 
urak minden fzeretettel és oltalommal legyenek 
a’ nemes órálló vitézekhez.

2. Mindennek rangjához illendő tifzteletét adják 
meg , és egéfz emberséget mutassanak mind 
egymáshoz, mind másokhoz.

3. A’ ki egyfzer ezen nemes örálló Seregnek lais- 
tromába be Íratott, semmi keresett fzin alatt 
ne méréfzellye magát abból ki vonni, avagy 
a’ záfzlót el hagyni, sem az oda menetelben, 
sem a’ vifzfza jövetelben, mind addig, mig az 
őrizetnek ideje tartánd.

4 - Minden a’ nékie adatott rendet tartsa m eg, 
és magát mind az égyütt való fetsegéstöl, mind 
kiváltképen a’ kiáltozásoktól ójja meg.

5. A ’ trombitával léjendö jel adásra ki ki a’ ma
ga rendelt helyére mennyen és álíyon.

6. A ’ fö Kapitánynak fzállasa előtt, a’ Seregnek 
Záfzlója mellett, rendel, kivont fegyverrel strá- 
zsát állyon.

7. Mindenkor egy nemes őr álló vitéz legyen a* 
fö Kapitánynál ordinántzon, tejendö rendelé
seinek végbe vitele vegeit.

S. A’ Segédnek kötellessége léfzen a’ rendeket ki



állítani * a’ vitézek lajstromát el olvasni, és 
óldalaslag lovagolván arra vigyázni, hogy sem
mi zűrzavar ne támadjon.

9. Minden törvénytelenségeket el távoztatni, és 
mindenütt, ’s mindenek kozott a’ jó egyessé- 
get fenn tartani.

jo . A’ nemes örálló sereg lassú lépésekkel vezet
tessen, mind a’ nagyobb dilire nézve, mind 
pedig azért, hogy a’ sebes lovaglás által, sem 
a ’ lovasok, sem a’ lovak el ne rontassanak, 
sem köntöseik bé ne motskoltassanak, követ
kezésképen, hogy semmi velzedelem avagy vi- 
fzontagság ne érdekelje a’ sereget.

11. Mellyre nézve senkinek sem léfzen fzabad 
a ’  renden kívül való nyargalódzás, és lövöl
dözés.

12. A ’ fzolgák józanon, jó fenyítékben, és min
den fzempillantásban kéfzen tartassanak a* fzol- 
gálatra,

13. A’ lováfzok, egy közülök válafztatandó lo- 
váfznak vezérlése után kövessék a’ nemes örál- 
ló sereget, és a’ hói az meg fog állapodni, ök

• óldalaslag állyanak, a’ hol pedig lovaikról le 
fognak a’ vitézek fzállani, egy lováiz három 
lováíiz társainak lovait tartsa, hogy eképen a.' 
többi a’ nemes vitézeknek lovaikat el vehessék 
és ismét hozzájok vezethessék.

14. Hogyha reménységünk ’s várakozásunk kiviil 
valamelly egyenetlenség avagy vefzekedés, avagy 
más egyébb illetlenség támadánd a’ nemes örál- 
ló vitézek között, a’ fő Kapitánynak a’ több 
Elöjárokkal együtt hatalma léízen azoknak 
mindjárt zöld füvökben való el intézésére.

i£. iMindezeknek meg tartása a ’ fö Kapitány ál
tal hozatandó illendő árestom, és a’ környül 
állásokhoz képest, törvénybe való idéztetesnek ;
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a’ fzolgákra nézve pedig bottal leendő bünte
tés alatt parantsoltatik.

16. Minden nemes örálló vitéz fő tifzti rangban 
helyheztetett , azért is mind öltözete , mind 
minden tselekedete által meg kell néki azt bi-

* zonyitani, hogy ö valóságos tifzt, valami te
hát ezen rangal ellenkezik, meg tiltva vagyon.

17. Ezen nemes örálló seregnek Elöjárói rende
sen vigyék kötelességeiket végbe, úgy hogy 
őket azokra sem emlékeztetni, sem nékiek pa- 
rantsolni íizükség ne légyen. Ezen Elöjárok köz
zé fzámláltatnak a’ Segéd, és a’ Kvártély mes
ter is.

ig. A ’ Kvártély mesternek kezénél léfzen a* Se
reg Kasfzája is, mellyböl minden meg állapo- 
dásón ki fizesse a’ ló. portziokat, a’ fzekere- 
zést, és az örálló nemes vitézeknek zsóldjai- 
kat, úgy mindazonáltal, hogy valamiképen sen
kinek semmit is előre ne fizessen, úgy minden
napi zóldjaiknak ki adását se halogassa, melly 
lifztát egy az Elöjárok közül keze alá Írásával 
meg erösittsen.

19. Pesten avagy Budán a’ fzéna a’ Vármegye 
tárából pénzen vétetessen , zabot pedig ezen 
Vármegye fog fzolgáltatni , a’ mellyet hol 
kellyen keresni, meg fogja Dolovitzeny Sándor 
mondani.

20. Egy lóra 10 font fzéna, és két portzió abrak, 
avagy egy negyedréfz Posoni mérő rendeltetik, 
olly véggel, hogy mindenkor jó erőben marad
janak a’ lovak.

21. A ’ tifzteknek, a’ fö Hadnagytól fogva az utol
sóig, naponként 2. Rhénes forint fizetések jár, 
mellyböl tselédjeiket is tartani tartoznak. —  A* 
Seb Orvosnak 1. Rh. forint, a’ Trombitásnak 
és Kovátsnak napjában 45 kr. rendeltetik.



3.57
212. A ’ kinek annyi lova nem lefzen, a’ mennyire 

a’ ló portzio ki fzabattatott, annak sem fzéna, 
sem abrak nem fog több lóra adattatni.

23. Hat bagágziás fzekerek rendeltetnek, mellyeket
minden meg állapadáson ki kelletik fizetni; » 
hetedik fzeker rendeltetik a’ sereg kasfzájának 
vitelére, a* melly ugyan azon közönséges pénz
ből fizetessen ki. Fel jegyeztetett Lötsén fz. 
György Havának sodik napján, 1790. efzten- 
döben, Gradetzy Horváth Stansits Imre, máso
dik All-Ispán által, a’ kire t. i. volt ezen ne
mes örálló seregnek el intézése a’ Vármegye 
által bizattatva.

§. 240.

I í .  S á r o s  Vármegyének nemes ö r á l l ó  seregét, 
nemtsak forma ruhájának difze, nerntsak külső te- 
kéntete; hanem felsőbb ’s alsóbb rangú tagjainak 
eredete, neme, és érdeme is kedvésse, ’s emléke
zetessé tették a’ Magyar Hazában. Ennek deli for
ma ruhája ekképen volt meg határozva (lásd cd 
XXIX. Tábl.) Kalpagjának ki függője király fzin 
veres pofztó, arany vitéz kötéssel ’s magas kótsag 
tollal z). Frantzia kék pofztó mentéje fzürke mofz- 
ka bárány bőr prémmel, öt sor aranyos gombok
k a l, arany sinórral és sújtással. Király fzin veres 
kamizolja aranyos gombokkal, ’s fzéles arany pa-

z) A ' fö Vezérnek orientalis gyöngyökkel , és drága k ö 
vekkel gazdagon fel ékesitetett magyar tsákös süvege 
v o lt ,  mellynek homlok óldalára a ’ magyar k o ro n a ,  
hátulsó réfzére pedig magyar Orfzág tzimere ezüst ’s 
arany fonalakból volt ki v a r v a , a ’ melly  süveg 40. 
ezer forintokra betsültetett. Hlyen gazdag magyar s ü 
vegeket viseltek hajdan a ’ magyar vitézkedő seregek
n ek  Vezérjei.



ízomántal , mellyet pafzomántos fekete patroltás 
fzoritott a’ vitéz derekához. Frantzia kék, király 
fzÍQ veres salaváris, arany pafzomántal és sújtással ki 
hányt nadrágja. Arany bontásos ’s aranyozott sar- 
kantyús, piros sarkas sárga tzizmája. Karmazsin Izinü 
lzijjakon függő kardjának aranyozott hüvelye. Szé
les arany pafzomántal sújtással és borítással körül 
keritett fekete tarsolja , mellynek közepére veres 
bárson párnára helyheztetett magyar korona, ’s 

• azon alól Magyar Orfzág tzimere arány fonallal és 
zöld ’s veres selyemmel volt ki varva —  Paripár 
jóknak fzerfzáma fekete fényes bőrből volt kéízitve, 
és sárga tsatlokkal ’s sürü réz boglárokkal fel éke
sítve. Nyereg teritöjok fzáles arany pafzomántal kö
rül kerített, fetske fark formára fzabott király ízin 
veres pofztó tsótár. —  Veres kamuka Záfzlójok 
Stándart formára, köröskörnyül arany pafzomántal 
környül véve, mellynek külső fzélein és két vér 
gein veres selyemmel élegyes arany bojtok függöt- 
tenek. Egyik lapján a’ Vármegyének tzimere vagyon 
ki festve, t. i. egy vitézi pais két réfzekre, u. m. 
a’ felsőbb egy kék, az alsóbb egy veres mezőre 
fel ofztva, mellyen három különös tsatornákban fc* 
lyó vizek folynak kerefztül. A ’ paisnak felsőbb, az 
az, kék ég Izinü mezejének közepén egy sárga Öl
tözetű, *s mellyén kerefzt formán által vont fejér 
öves, 1$ botsátott hajjal, és ki terjefztett fzárnyak- 
kal ifjú formában ábrazoltatoit köldökig festett an* 
gyal vagyon, a’ ki a’ fején lévő koronát két ke
zeivel tartja, és egyenes tekintettel néz az ötét ízem- 
lélökre, ezen fen Írással: Vcxillum Comitatus Sa~ 
roficnfts , az az '.•Sáros Vármegyének Záfzldja; a’ 
tzimeren alól az efztendonek fzáma vagyon ki téve 
ekképen: Anno Doinini MDCCVI. —  A’ záfzlónak 
másik lapján a’ békesség Isten afzfzonyának képe 
adatik elő, kinek feje borostyán ágakkal vagyon
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fel ékesítve, és kezében is egy borostyán kofzorút 
tart ezen fenn írással: Melior éji certa pax, quam 
Jperata victoria, az a z : Jobb a’ bizonyos békesség a' 
reménylett gy öze delemnél.

§• 241,

Ezen difzes, és tekintetes ör álló sereg fz. Jakab 
Havának i6dik napján érkezvén Budára, azon hói* 
napnak 24dik napján fogott ízolgálattyához, mellyet 
Kis Afzfzony havának első napjáig híven és ditsire- 
tesen folytatván, a’ Vass Vármegyei záfzló allya 
által váltatott fel. —  Jeles magok viseletéért, ’s 
buzgó hazafiságokért méltók neveiknek krónikám
ban való fel - jegyzésére.

Első fő Vezérjeh volt,
L. B, Palótsay Horváth Jósef.

Második Vezérek.
Kapivári Kapy Jpsef, e?en N. Vármegyének az 

Orfzág Gyüllésére küldetett követje.
Első Kapitányja.

Okolitsáni Okplitsány János az Eperjesi District* 
Táblának egyik Bírája.

Második Kapitányja.
Péchi Újfalusi Péchy Sándor Varm. Táb. Bir.

Fö Hadnagyjai.
Berzevitzi Berzevitzy János Fö Sz. Biró.
Roskoványi Roskoványi Miklós Tab. Biró.

MII- Hadn agyjai.
Kapivári Ifj. Kapy Jósef Sáros V. AU-Jegyzöje.
Lipótzi Ketzer Láfzló Fö Sz. Biró.

Segédjei.
Péchi Újfalussi Péchy Jósef Fö Sz. Biró.
Szirmai Szirmay Jósef Táb. Biró.

siuditorja avagy Ügyéfz bírája.
Tserneli JJessöíly János. Varm. Perceptora.

--------- ----------------  —  3 5 9
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Záfzló Tartója.
Rerthóti Berthóty Gábor A ll-Sz. Biró.

Örálló Vitézei.
Bánó András.
Berthóty Antal. 
Bornemifza Gábor, T. B. 
Botth G yörgy, T. Biró. 
DessöíFv Gáspár, T. B. 
JJessöfFy Ferentz. 
DesspíTy Sándor, T. B. 
Fejérváry GyörgyF. S.B. 
Füzy Ferentz,A. Sz. Biró. 
Ganlzaugh Pál.
Gombos Antal, A.Sz Biró. 
Gombos Ferentz, T. Biró. 
Hadry Láfzló.
Kádas István.
Károlyi Láfzló. III.

Ketzer Jósef A. Jegyző. 
Ketzer Márk. 
Körtvélyesy Sánd. A.Sz.B. 
Kükömezey Mátyás,V.E. 
Ludomirfzky Jósef, V.Esk. 
Metzner Sámuel, T. Biró. 
Merse Jósef, T. Biró. 
Péchy Antal.
Pillér Ignátz All-Percept. 
Pulfzky Sámuel. 
Rafzlavitzy GyÖrgyA, P, 
Szentiványi Márk. T. B. 
Tahy Károly A. Sz. Biró. 
Tóth Ferentz.
Üjházy Sámuel T. Biró.

Ide járóinak egy Tábori Káplán Klohamer Ahé- 
tatos ízerzetbeli Pap, és Seborvos KlenjóvfzkiAntal.

§• 242.

III. Z e m p l é n  Vármegyének ör állásra küldött 
serege fzép forma ruhájának égyiigüsége által tette 
magát emlékezetessé, rnelly sem magának kárt, 
sem a’ Közönségnek terhet nem okozott —  Bár 
más megyebeli nemes örálló seregek is követték 
volna ditsiretes példáját. Amint az ide ragafztatott 
(XXV. Tábla mutatja J ennek fekete süvegét két 
sor arany pafzománt, arany vitéz kötés, és kótsag 
toll ékesítette. —  Mentéje világos zöld volt fekete 
apró bárány bőr prémmel, három rendű aranyos 
gombokkal és arany sinórral. — Király fzin veres 
kamizolja arany pafzomáutal, aranyos gombokkal 
és sinórral. Király fzin veres nadrágja fekete bárson 
puladerrel és arany sinórral. Piros sarkú sárga

0■
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tsizmája arany borítással ’s réz sarkantyúkkal —  
Rezes tsattos zöld fzijjakon függő rezes kardja, v i
lágos zöld tarsolya keskeny arany pafzomántal 
körül kerítve, mellynek közepére a’ magyar koro
na, azon alól pedig a’ Vármegyének neve ezen 
három betűkkel I. C. Z. arany borítással volt fel 
tűzve. —  Lovaglásban gyakorlott válogatott pari
páiknak fzerfzámjok fekete fzijból kéfziüt réz tsat- 
tokra —  Nyereg teritöjök világos zöld pofztóbol 
volt fetske fark formára fzabva, ’s arany borítás
sal körül kerítve, mellynek két alsó fzogeletében 
a ’ Vármegyének neve ezen három betűkkel I. C. Z. 
varratott. Veres damastból kéfzült záfzlójoknak ke
rülete arany tsipkével volt bé foglalva, két fetske 
fark forma végeire pedig egy egy arany bojt ra- 
gafztva. Énnek egyik lapjára aranyos betűkkel ezen 
igik voltak le festve: Pro lege, Rege, et libertate, 
az az : a’ törvényért, királyért, és fzabadtságért, 
másik lapjára hasonló aranyos betűkkel im ezek: 
Vexillutn Comitatus Zemplinienfis, az a z : Zemplén 
Vármegyének zájzlója, melly is 1741- efztendöbea 
Jíéfzitetett a’ táborozó nemességnek fzámára,

§• 2 4,3.

Szent koronánk fzemleléséböl és őrizetéből fzár- 
mazott örömben réfzesülni akarván ezen nemes 
örálló sereg is, Pűnköst havának kezdetében in
dúlt Budára, a’ hová a’ meg nevezett holnapnak 
21. napján fzerentsésen meg érkezvén, a Poson 
és Nyitra Vármegyei seregeket váltotta fe l, és 
azon holnapnak utolsó napjáig folytatta kedves kö
telességét. Minden tagok tulajdon költségeiken ké- 
fzilették fel magokat, azon is utaztak, melly egéfz 
idő alatt fzabad afztalt adott nékiek a’ fö Vezér, 
lovaiknak tartására pedig egynéhány megyebeli 
birtokos urak ajánlottak ’s adtak költséget.



A b A Ú J  / / a r t.

orw
i m n a / i f i

c  \ e m e s  6 ' ^

Yororut
o S e r e o p e li

ivaíJáJji/L.



3 6*

Fö Fezérek volt.
Kis Rhédey Rhédey Lajos több N. Vármegyéknek 

Tábla Bírája.
Fö Hadnagyjok,

Nagy Réthi Zambory Antal ezen N. Vármegyé
nek Fö Szolga Bírája.

Zdfzló Tartójok.
Bernátfalvi Bernátli János All-Sz- Bíró.

Segédjük,
rarnói Molnár Antal Tábl. Bíró.

Fiz örálló Fitezeknek neveik ekként 
következnek.

Sóós Láfzló.
Sóós Pál,
Tóth Gábor.
Zoltán István V. Esk. 
Vitéz János.
Vladár András.
Vladár Pál.

és két tánuló ifjak u. m, 
Bernáth András, és 
Csorna Zsigmond,

Ide tartoztak a’ sereg tábori Papja Forndlz Sta- 
nifzló, és két Trombitások ’s egy Tárogató, avagy 
a’ mint némellyek hívják, Török sípos.

$• 2 4 4 .

IF. A z  A b a ú j  Vármegyei nemesség sem vefzteglett 
ditsö koronánk honnyába lett visí'za térésének ör
vendetes hírére, ez is ki nyilatkoztatta abból fzár- 
mazott örömét, ’s mingyárt örállókat rendelt tulaj
don kebeleben ízületeit jó, és próbált hivségü ne
mes hazafiai közül. Ennek forma ruháját, a’ mint 
(a'XXFI. Tábla mutatja,) akként határozta meg, 
hogy mentéje é g  fzinü legyen három sor aranyos

Ágoston Ferentz. 
Berhelyi Jósef.
Borbély Gábor.
Eízényi Mihály V. Esk. 
Jantó Gábor Tab. Biró. 
Józsa Károly V. Esk. 
Lafztótzy András A ll-P . 
Óltsváry Dániel.
Pajzos Dániel.
Pilisy Antal.
Szemere János V. Esk.



gombokkal, arany sinórral és fekete apró bárány 
bor prémmel, veres matéria béléssel. Király fzin 
veres pofzto kamizolja aranyozott gombokkal, 
arany sinórral és pafzomantal fel ékesítve —  Ha
sonló király fzin veres nadrágja bárom sor arany 
sinórral és sújtással által kötve. Gerény kalpagja 
király fziu veres ki függővel, arany vitéz kötéssel,
’s magas kótsag tollal. Fekete kordován tsizmája 
arany borítással és meg aranyazott sarkantyúkkal 
—  Karmazsin fzinii fzijjákon függő aranyozott kard
ja , veres ’s zöld selyemmel elegyes aranyból ké- 
fzült kard markolat függővel —  Király fzin veres 
pofztó tarsollyá arany pafzomántal és sinórral kö
rül kerítve, mellynek közepére a’ magyar korona,
’s allatta egy ki vont görbe kard arany ’s ezüst fo
nallal volt fel varva —  Paripájoknak fzerfzáma 
égyenlö legyen, fekete f'zijból kéfzitve réz tsattokra, 
de minden tzifraság nélkül, hasonló a’ hadi tifztek- 
nek ló fzerfzámjához. Nyereg teritöjök eg fzin pofz- 
toból fetske fark formára vá g va , köröskörnyül 
három únyi fzélességü király fz.in veres pofztóval,
’s arany pafzomántal, sinórral, ’s sújtással ki tűz
ve , mellynek felső, az [az, puska tokot takaró 
fzögeletében a’ magyar korona, alsó fzögeleteiben pe
dig arany sújtásból varrott virágok voltának Ezüst 
tsipkével ’ s bojtokkal gazdag ég fzin selyem maté
ria záfzlojokat a’ Gr. Csdky família kefzitette, 
mellynek egyik lapjára ezen Vármegyének tzimere # 
vagyon le festve, t. i. égy ki terjesztett fzárnyak- 
kal a’ vitézi paisnak tetején ülő egy fejű sas, és a’ 
paisnak középen által futó két folyó vizek, u. m. 
a’ Hernát és a Tartza, mellyek Kassa városán 
álól egyesülvén, egy tsatornában follyák ezen me
gyét kerefztül. Ugyan ezen lapon vágynak Magyar 
Orfzágnak és a’ lég régibb magyar famíliának a,* 
Csáky Grófi Háznak tzirnerei, melly ulóiáóbb egy

—  --------------3 6 3
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Török fejet mutat, illyeten efztendöt jelentő fenn 
írással: aqFlLa proVInCIae De abaVIFar LaFrFM  
tlbl qFaerlt, az az: Abaúj vármegye'nek sássá bo
rostyán ágakat fzerez teneked; meily fenn írás az 
1742. efzendÖt foglalja magában, u. m. ezen záfz- 
!ó kéfzitetésének idejét. A’ másik lapján Sz. Ist
ván első apostoli Magyar királynak képe vagyon 
ki rájzolva és festve, a’ ki kezeiben lévő koroná
ját és királyi páltzáját az előtte álló Bóldogságos 
Szűznek ájanlya, illyeten eí'ztendö fzámot inagaban 
foglaló körül Írással: tVo FIrgo pracslDIo Virtus 
Vngara beLLat, FlnCIt^et trIFJMphat, az az: «’ te 
segedelmed által hadakozik, győz, c's győzedelmeske
dik a ' magyar erő.

§. 245.

Abaúj Vármegyének ekként le festett nemes ör 
álló serege Pünköst Havában indúlt Budára, *s 
ugyan ezen holnapnak 21. napján váltotta fel a* 
Posoni és Nyitrai ör álló vitézeket a’ korona őri
zetében, melly fzolgálattyát a’ Borsod Vármegyei 
nemes ör állóknak társaságában tiz napokig hiven 
folytatván, a’ Szabólts Vármegyei záízló allyának 
adott helyt —  Felsőbb és alsóbb rangú tagjainak 
nevek ékként következnek.

Fő Fezérjek vált.
Kerefztfzeghi Gróf Csáky Antal.

Kapitányok.
Fái F áy Mihály Abaúj Várm. Táb. Bírája.

Fő Hadnagyjai.'
Bónis György Abaúj Várm. T. Bírája.
Kóji Komáromy Lajos T. Bíró.

• Ztífzló Tartója.
Ifj* Fái Fáy Mihály Tábl. Bíró.

Segédje.
Iírafznik Vajdai Szent Imrey Gábor Fő Sz. Bir.

364 ' = = = = =
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Strázsa Mestcrje.
Szirmai Szirmay Péter Táb. Bíró.

Tizedesei.
Turánfzky Láfzló Táb. 
Ifj Bártzai Ferentz All

Ör álló
Bazsó Pál All Perc.
Bónis Zsigmond T. Biró. 
Boronkay István T. Biró. 
Czékus Pál V. Esk. 
Darvas János Fö Sz.Bir. 
Jabrotzky Mihály. 
Kazintzy Ferentz T. Bir. 

’s még akkor a’ K. Isko
láknak Igazgatója.

$•

Biró.
Sz. Biró.
Vitézei.
Kornis Péter.
Korponay Imre.
Mártzy János, V. Esk. 
Putnoky Károly, V. Esk. 
Sóós János Hon. V. Notar. 
Tégl ásy Pál.
Zombory Ferentz All-N . 
Vajda István T. Biró.

\\(i.

V. A’ Gömör Vármegyei nemes ör álló sereg, 
mind forma ruhájára, mind külső tekéntétére, mind 
más kÖrnyül állásokra nézve emlékezetes volt. En
nek forma ruhája, a’ mint (a* XXVII. Tábla mu
tatja^, igen jól ki gondolt, ékes, és kellemetes vála 
Róka torkos, öt sör aranyos gombos, arany sinór* 
ral és sújtással ki hányt király fzin veres menté
hez nagyon illett, a’ fo Tifzteken az aranyos gom
bos sinóros és sújtásos fejér selyem pofzto dolmány 
és arany öv, az ör álló vitézeken pedig az arany 
pafzomántos és arany gombokkal ki rakott fejér 
selyem poíztóból varrott kamizol. —  Mentéjekkel 
égyenlö fzinü volt nadrágjok arany pafzomántai 
sinorral, és sújtással ki tzifrázva és által kötve. 
A’ piros sarkú, arany sújtásos és aranyazott sár- 
kantyús sárga tzizma nagyon emelte a’ nádrág és 
nyereg teritö fzinét. Zöldpolztó ki függős, arany vitéz 
kötéses és kótsag tollas gerény, ’s nyúfztos kalpag- 
jok valóságos magyarokat mutatott, ’s emlékez



tette a’ nézőket a' régi difzes magyar viseletre. 
Vállaikon függő arany paízomántos zöld polztó ió- 
dingjok és patroltások illett a’ veres mentére* Réz 
tsattos fekete fényes í'zijjakon függő kardjöknak hü
velye meg aranyozott rézzel volt nagy réi'zent bé 
borítva. Világos zöld, arany borítással és paízo- 
mántal környül kerített tarsolyokon a’ magyar ko
rona arany ’s ezüst fonalból mesterségesen hímezve 
tündöklőit. Difzcs és válogatva izédéit paripáikat, 
réz tsatto3 fekete fényes ízijból kéízitett kantár, 
fziigyellö, heveder, farmatring, és ízéles arany pa- 
fzomántal környül kerített, fetske fark formára inét* 
tzett világos zöld tsótár ékesítette. —  Záízlójoknak 
sem matériáját, sem fzinét, sem mivét nem tudom, 
ámbár valósággal tudom is azt, hogy bizony a* 
nélkül Budára nem mentek.

§• 247.

Minekeiötte ez a’ deli nemes örálló sereg Budá
ra indúlt volna , hogy annyival fzebb rendel follyon 
utazások, három oíztállyra ofztattatott fe l, ’s min- 
denik ofztálynak tulajdon Századosa ’s vezetője 
volt, a’ mint alább ki tettzik, Az egéCz seregnek.

Fő Vezerjévé tétetett.
Szathmáry Király Miklós Kir. Tanátsos és N.

Gömör Vármegyének első All-Ispánja.
Fő Strázsa mester vélt.

Abafalusi Abaífy Ad jut Tábla Bíró.
Vezér Segédje.

Sturmán Márton Gener. Percept.
ZáJ'zló Tartó.

Tornallyai Tornallyay Márton Táb. Bíró,
Számtartó.

Bikfzögi Gotthárd András Táb. Biró.
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Tábori Káplán.
Vatzek K arolj, volt Jáfzóvi Praemonstrátensis 

Szerzetes, most pedig Rosnjai Professor.

E l s ő  O J  z t á l y .

Százados.
Bóldogházi Kiss Károly Várm, fö Jegyzője*

Fö Hadnagyok.
Csemnitzei Csemnitzky Imre Táb. Biró.
Fái F áy Benedek Fö Szol. Biró.

Ör álló Vitézek All - Hadnagyi tángál. 
Dráskotzy Gábor A. Sz. Mumhárt Márton. A. Sí* 

Biró* Biró.
Farkas Jósef (Farkasfal.) Paukovits András TábL 
Farkas Láfzló (Szkárosi). Biró.
Gömöry János All* Jegj'* Torok Zsigmond T. Biró.

zö. Vályi Pál.
Iekelfalussy János. Zsoldos Péter.
Kubinyi Lajos. Csernus András névén-
Lévai B. János. dék vitéz. .

1. Trombitás.

M. á s o d  i k O f  z C á l y.

Százados.
Szentkirályi Gróf Andrásy Jósef.

Fö ás Alá Hadnagy ok ’s ör állók.
Gróf Andrássy Leopold. - 
Bielik János A. Sz. Biró. 
Czikó György.
Darvas Gábor A. Sz. Biró. 
Dráskotzy Sámuel Táb. 

Biró.
Fáy Sámuel.
Gerhárd Tamás.

Gothárd Károly.
Kubinyi György. 
Maritinfzky Élek.
Szalay Pál.
Szatthmáry K. György. 
Szontagh Mihály T. Bír. 
Török Jósef Fö. Sz. Bir.
i. Trombitás.

0
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H a r m a d i k  O f z t d  f y.

Zafzló őrző és Elöjáró nemes sereg.
Strázsa Mester.

Kubányi Márton Vármegye Földmérője.
Nemes Vitézek.

Osvárth Láfzló. Lehótzky Miklós.
Oroízlányi Jósef. Forgon Mihály.
Frenyo Pál. Csiízár Zsigmond.

i. Tárogató Sipos.
Az égéfz sereghez járullak utollyára azok , a* 

kik előre inenvén az útra vigyáztak, ízállást kéízi- 
tettek, és mind az embereknek, mind a’ lovaknak 
élelmére gondot viseltek, u. m.

í. Commissarius Dendaly Adám Hajdúk Had* 
nagyja.

í. Seborvos Buzássy Jósef.
2. Vármegye Hujzárja Nemes Kováts István és De- 

dinsky János.

§• 4̂ S.

Hogy annyival inkább fényesebb, tifzteletesebb, 
ditsöségesebb és emlékezetesebb lenne ezen nemes 
seregnek íz. Koronánk őrizetére való menetele, el
sőben is köz Gyíilés tartatott Jánosi nevű helység
ben , holott fzép fzámmal fel gyűlt nemességnek 
jelen léteiében három közönséges beí'zed tartatott, 
ketteje magyar, egy pedig déak nyelven, mellyek- 
ben fontos fzokkal eleibe terjesztetett királyi zálo
gunk fzolgalattyára majdan indúlandó nemes sereg
nek kötelessége. A ’ deák befzédet el mellőzvén, 
nemzeti nyelvünkön mondottakat iktatom ide be. 
Az elsőt ezen nemes megyének nagy tudományú 
és ékesen fzólló fö Jegyzője Bóldogházi Kis Károly- 
mondotta , a ’ melly illyenképen vala:

\
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T e k i n t e t e s  K e n d e k .

E* mái nap az, mellyen ci Tekintetes Nemes Vár
megye nevében, fö  Vezérünk, nagy méltóságú. O r t z y  
L á s z l ó  fzabad Ür rendeléséből, Tekintetes, Nertize- 
tes, és Vitézin Szatthmáry Király Miklós Üé vezér- 
sége alatt bányavárosunk Buda felé indulunk. —  In
dulásunknak okai; hogy az említett Varasban fénylő 
királyi fzent koronát, cl meg fzab ott ideig nemesi vi
tézséggel őrizzük, és hogy ezen téendö fzolgálattal a* 
Tekintetes Nemes Vármegyének difzes hírét nevellyük. 
Vágynak talán Tekintetes Rendek! kik é* fel tett tzé- 
lunkat tsak váll ■ vonítással nézik; sőt meg • Jzóllással 
alattomban rágalmazzák ; de alatsony fzivüek ezek» 
hibássan vélekedők, 's Hazánk’ törvényében járatla
nak. — Vágynak, kik az említettfzolgálatra igyekeze
tünket, tett költségünket, fáradságunkat hálaadó fziv- 
vel vefzik , betsüllik, magafztalLyák ; Nagy fzivüek 
ezek, erössek Törvény Tudományban, elsők á* haza- 

fiúságban. Kérdik az elsők, mit hozott nekünk a’ Ki
rályi fzent Korona, bújdosasából Hazánkba vifzfza jö
vetelével? d kérdők ’s kétségeskedök tsak jó gondolára 
vegyék azon drága kints vifzfza jövetelének erejét, nem 
kérdezöskedni, hanem annak tifzteletére minden tehe
tsegekkel velünk sietni fognak.

Nemde nem Nemesi Rend! még az Hazádtól távol 
vólt, törvényedből —  fzabadságodból vetköztettél, fzi- 
vedben bágyadtál, vitézi erődben lankadtál —  melly 
nagyokat sóhajtottál —  suttogtál —  bátran, világo
san még tsak nem isfzóllottál — De ezen nagy erejű 
drága kints vifzfza jövetelével nemde nem nyílott keser
gő fzemiink , vidámúlt halaványodott képünk , meg 
újúlt Iánk adott erőnk és mindenünk j ) . -----------Ne

j) Itten egynéhány rend ki nem álhatta a’ rostálást.

A  a



siessünk é  mi tehát Pajtás Uraimék, Hír sok's nagy 
jók meg Jzerzönk' tifzt elet éré? Siessünk valójában, 
és kik kévés Jzámra Öj'zve gyűlhettünk, mennyünk, 
’j  örömmel indúljunk. Vezérelj kénünkét jó, költs, 
’s bátor Kórmányozánk , kedves Elöjárónk , ithon 
Vice Ispánunk, kívül vitéz Vezérünk, halgatni fog

juk mi rendeléseidet, tellyesiteni akaratidat, V 
tfort fzándékaidat, hozván magával a’ y<?/ válall 
kötelesség, hozzád hajlandó J'zivesség, V cé nemesi 
vétség.

ylz alatt is pedig , <?£<?// fényes fzolgálatot
végbe vihettyük, <?j- e’ Megyénknek kebelébe vifzfza 
térhetünk, kérjük a Tekintetes Rendeket, jó emléke
zettel , yo fzivvel irántunk lenni méltóztassanak , yó- 
gurik mi azon igyekezni, minden gondolatunk,
Jzavunk, tselekedetünk hírét , nevét ditsöittse, f/?r- 
jefzfze, magafztalja a’ Tekintetes Nemes Vármegyé
nek , kinek kegyes malafztiba magunkat alázatossan 
ajánljuk.

§• 2 4 8 -

A ’ második difzes és hathatós befzédet ezen nemes 
Vármegyének Tábla Bírája , és a’ Kohári Grófi 
Ház Jólsvai, Baíogi, Rimafzétsi ’s a’ t. uradalmai
nak fö Igazgatója Mumhárt Jósef, egy valóságos 
magyar Gaío mondotta illyenképen:

ió9 Nemes Sereg,

Nemes Társasági

Hogyha ezen Tekintetes Vármegye, mellynek ne
vében ditsö fzent Koronánkhoz vonfzó hűséges buzgó- 
ságból indúl ezen nemes Társaság, ezí J'zemélyénként 
nem ismerné, dj- kinek kinek belső, r j külső erköl- 
tseiröl mtg eyözettelve nem válna, társul vala- 
melly oktatását nyújtani kötelességének lenni állítaná.

S
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T)e mivel ezen ncmtrs Társaságnak fzeméllyéi, ugyan 
ezen Tekintetes Megyének ismeretes ’s érdemes tag
jai; és pedig olly tagjai, a’ kik a' régiségnél is 
figyelmetességet érdemlettenek válna, mivel, ha Ly- 
curgus rendelése fzerént fö  tifzteletre méltó vált a* 
ki öfz fejet és J'zakóit visel; ha Solon törvénye fze
rént első helyet érdemel, a’ ki fzámos magzatokkal 
ditsekedhetik; ha Prometheus végezeteként fö hely 
illeti azt, a* ki az Orfzágnak némelly réfzcihen kor
mányt visel; ha. Brias Görögök királlyá itilete fze
rént cl tudojnánnyal fel ékesítettek, mindenek felett 
elsőséget érdemelnek; ha JSuma Pompiliusként az el
sőség difze fzabattütnék arra, a’ ki Hazája mellett 
fegyvert kötött válna: mint hogy ezen Seregben egy 
sem válna, cá ki az elő fzámlált difzt érdemlő tekin
tetnek egyik, vagy másik, sőt több nemeivel is fel 
ékesitetve ne válna, nem égyebet tenne ezen Tekin
tetes Megye, hanem tsak fzót J'záporitana , hogyha 
azoknak javaslását emlegetné, mellyek illy utazó
seregnek fziikségesek, a’ mellyek kinek kinek fzivébe 
mellyen bé vágynak plántáivá. Tudja ezen' Tekintetes 
Vármegye, hogy ezen nemes sereg eredetére és eleire 
nézve nemes; tudja vifzont ezen nemes sereg, hogy 
valamint a’ valóságos nemesség jó erköltsök által 
fzereztetik, úgy azok által tartatik, és tartathatik 
is meg, tudja ezen nemes sereg, hogy maga fzép és 
józan viseletétől, mind ezen nemes seregnek, mind 
pedig ezen Tek. Megyének fügjön betsüllete —  Hzért 
is ezen Tek. Megye cgéfz meg nyugovással az Ur
nák nevében a? nemes sereget útnak botsáttya, legyen 

, az Urnák angyala annak kalaúzza, vezesse, vezé
re Ilye és vigye a’ kívánt tzélra, engedje az Ur, hogy 
azon épségben és egésségben, ű’ mellyel ezen Tek. 
Megye, a’ nemes ser "get útnak botsáttya, hasonló 
frisseségben maga kebelében vifzfza fogadhassa, 

karjai közzé fzorithassa.

■1‘ i i u 1 _ _— l  i ''j  '..rsz*

A  a . »



§• 249-
Tulajdon fzémeimmel ugyan nem láttam, de meg 

is könnyen képzelhetem a’ jelenlévőkben támadott 
belső örömnek kellemetes hangját. Képzelem az 
immár el kéfzült , és egynéhány fzempillantások 
után lóra ült ör álló nemes seregnek tagjaiban Ha
zánk, Királyunk, ’s fzent Koronánk Ízolgalattyára 
lángoló buzgoságot —  Képzelem az oda nagy fzám- 
mal fel gyűlt sokaságnak vig tekintete, ’s ortzain 
hempölygö édes könyhullatásai által mutatott örö
mét. Nevelte azt , ’s ízaporitotta ezen nemes se
reg Fö Vezérének ékesen fzolláshoz fzokott Demos- 
thenesi serkentő beízédje, a’ ki tapafztalván ör álló 
vitézeinek kéfzséget, hathatossan emlékeztette őket 
nemesi eredetekre, Hazájoknak ’s Királyoknak tar
tozó hivségekre, ’s Megyéjeknek abból fzármazan- 
dó ditsösségére, ’s trombitát fuvatván a’ menetelre, 
köntöseben, tekintetében , és lassan, de módoson lépde 
gélö paripájának ide ’s tova való fordulásában Trója 
varasa alá menő Ulysses képét ábrázolta. Valamerre 
tsakeza ’ difzesseregfordúlt és ment, mindenütt ma
gára vonta a’ néző sokaságnak tekintetét. Vátz vá
rosához közelítvén fzámos lovas nemes ifjúság ál
tal fogadtatott, és vezettetett a’ várasba be, holott 
a’ Káptalanbeli urak által gazdagon meg vendégei
tekén ezer meg ezer jó kívánások által kisirtetett 
honnyai, királyainknak ditsö lakó helyére Budára. 
Kezére vévén a’ fzolgálatot , úgy folytatta a zt, 
mint illett.nemes eredetű, és indulatú sereghez. —  
A ’ minémü meg elégedéssel indúlt drága zálogunk
nak örrére, ollyannal tért vilzfza megyéjébe , ’ŝ p 
ollyannal fogadtatott othon maradott, ’s őket fziv 
fzakadással váró kedves barátjai által.

§• 250.

VI. A ’ B o r s o d  Vármegyei nemes ör álló sereg,
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Albaúj Vármegye Záízló allyával égyesitette ma
gát, ’ s ennek barátságos egyesülésében kezdette, 
’s folytatta fz. Koronánk őrizetére ízánt fzólgálat- 
ját. Ennek, az ide ragafztatott XXVIII. Tábla mu
tatása fzerént, magas kótsag tollal, arany kötéssel 
és veres pofztó ki függővel volt a’ kalpagja. Men
téje világos kék fekete bárány bor prémmel, öt sor 
aranyos gombokkal , arany sinórral és sújtással. 
Az Elöjáróknak veres király fzin arany paízomán- 
tos, sinoros, és öt sor aranyos gombos dolmányok, 
arany övvel, az Ör álló vitézek pedig arany pa- 
fzomántos és sújtásos veres király fzin pofztó ka- 
mizoljok. Nadrágjok egyenlő fzinü volt mentéjekkel, 
arany sinórral és sújtással ki hányva és által kötve. 
Tsizmájok mindnyájoknak fekete arany borítással, 
és meg aranyozott réz sarkantyúkkal. Oldalaikon 
aranyos kard függött karmazsin fzinü fzijjakon. 
Tarsoljok veres király fzin fzéles arany pafzomán- 
tal és sújtással körül kerítve, mellynek közepére 
a’ magyar korona volt arany himvarrással ki ábrá
zolva. Nemtsak forma ruhájában mutatott iz érzé
sével, hanem kezében viselt hajdani nemzeti fegy
verrel, az az, buzogánnyal is meg külöinböztette 
magát ez a’ difzes sereg másoktól. —  Válogatott 
paripáik réz tsattokkal és apró réz boglárokkal ra
kott fekete fzij fzerfzámmal, ’s király fzinü fetske 
fark formára fzabatott, ’s fzéles arany paízomán- 
tal Jíörnyül kerített tsótárokkal büfzkélkettek.

§. 251.

A ’ Vármegye záfzlója mellyet ezen ör álló ne
mes sereg magával Budára vitt, világos kék selyem 
kamuka vo lt, festett arány tsipkével környül véve, 
mellynek egyik lápjára két kép vagyon le festve, 
u. m. a’ Bóldogságos Szűznek képe arany sugárok 
és aranj' felhők között, öleiben tartván a’ kisded Jé-
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sust; a’ másik Sz. István király képe, a* melly tér
den álva ajánlja a’ kezeiben tartott koronát, és 
királyi páltzát a’ Bóldogságos Szűznek. —  Másik 
lapján vagyon Borsod Vármegyének fzokott tzime- 
re, mellynek mezején egy, két hátulsó lábáin álló 
ezüst orofzlan Iáttatik, a’ melly első jobb lábában 
egy arany koronát, bal lábában pedig egy mérő 
serpenyőt tart, azt akarván az által ki jelenteni, 
hogy a’ Biráknak réfzre hajlás nélkül valóknak, 
és az igasságot igazán ki fzolgáltatóknak kell len
ni. —  Ez a’ nemes ör álló sereg, az Abaúj Vár
megyeivel együtt Pünköst havának 12 napján in
dúlt ki Miskóltzról, azon holnapnak 21 napján kez
dette a’ fzolgálatot, ’s folytatta íz. Iván havának 
első napjáig.

jFő Vezérjck volt.
Kerefztszégi Gróf Tsáky Antal.

Kapitánnyá.
Radványi Radvánfzky Ferentz, egynéhány Vár

megyéknek fö Tábla Birája, ifjúságában vitéz 
hadi tifzt, ’s most pedig bíizgó hafznos hazafi.

Fö Hadnagyjai.
Kis Tsóltói Ragályi István N. Borsod Vármegyé

nek fö jegyzője.
Pániéi Sámuel Tábl. Biró.

Záfzló tartója.
Toros famás Táb. Biró.

£t rózsa Ales férjé.
N. N, Tzikó.

Káplárja.
N. N. Lötsey.

Ör álló vitézéi Flll- Hadnagy rángal.
Ambrózy N. N. Darvass N. N.
Bakó György. Décsy N. N.
Czékus Ferentz. Pobozy N. JSf.
Dapsy N, N. Kis Tamás.
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Majthényi János. 
Motsáry Jósef. 
íMotsáry Pál. 
Nagy Fereutz. 
Okolitsány N. N. 
Papízáíz N. N. 
Plathy N. N. 
Puky N. N.
Rátz N. N. 
Sándor N. N.

Sebök N. N.
Szabó N. N.
Szepesy N. N.
Szepesy Jósef.
Szepesy Sámuel.
Vay Jósef nagy fziileté-

fiatska.
Veresmarty N. N. v).

síi és reménységü úr-

$• 252.

VII. H e v e s  Vármegye gyakran n'ieg felelt neve
zetének, és mind fzóval, mind valósággal ki nyi
latkoztatta Hazája iránt való ditsiretes hevességét. 
Hogyha Eger és Szolnok várainak le omlott kőfa
lai fzólhatnának, hadi virtusairól is tanúbizonysá
got tehetnének. Fájlalni lehet, hogy őket a’ régiség 
és az időknek mostohasága siketekké és némákká 
tették. Mihent fzent koronánk’ honnyába lett utolsó 
vifzfza térésének kellemetes hangját ezen megyének 
tágas mezejére vitte a’ napnyugoti ízéi, lég ottan 
meg éledt annak hamu alatt lappangó fzikrája, fel 
serkent a’ nemességnek meg fojtatott forrosága, meg 
új ült el lankadott ereje, lóra ültette a* nemes ifjúsá
got, ’s örömmel küldötte azt el vefztett, de ismét 
meg nyert kedves zálogunknak őrizetére. —  Szembe

vJ Sajnálom, hogy sok itten fel jegyzett nemes ifjaknak 
kerefzt neveik helyett N. N. betűt, a ! melly annyit je
lent, Nem tu d om , kellett írnom. írott tudósítás helyett, 
egy Pesten nyomtatott magyar versekből álló ki? köny- 
vetskét kap tam , a ’ mellyben N. Abaúj és Borsod V á r
megyék Záfzló allyainak Budára lett menetelek irattatik 
meg, ebben pedig^többnire ki hagyattak j u  ör álló vité
zeknek kerelztueveik;



ötlö kedvességet mutatott ezen nemes örálló sereg
nek forma ruhája. A ’ rajta lévő fekete ízin, meg sér
tetett jussain vaió bánátiját, a’ veres lizin pedig ke
serűségének örömre lett fordulását jelentette; Te
kints a* XXIX. Táblára. Látod ezen nemes ifjúság
nak fejét, fekete pofztös ki függő, zöld selyemmel 
elegyes ezüst vitéz kötéssel, és magos kórság tol
lal tündöklő tengeri gerény kalpaggal ékesitetetnek 
lenni, Kalpagjának fekete fzinü ki függője, volt bá- 
nattyának hanyatlását, fejér kotságtóll bokrétája 
hazájához való hivségét, zöld selyemmel elegyes 
ezüst vitéz kötése örömének meg ájulását példa- 
zoltak. Király fzin veres pofztóból kéízült, öt sor 
aranyos gombokkal és arany sinorral, sújtással ki 
hányt, ’s fekete bá’rány bőrrel prémzett mentéje, 
Hazájának, és nemesi fzabad.ságának oltalmára 
mind a’ v ig , mind a’ fzomorú időkben való kéfzsé- 
gét adta elő. —  Aranyos gombokkal és sinórokkal 
tűzött fekete dolmánya, ’s derekát fzoritó arany 
öve hazafiúi hivségének változhatatlanságát mutat
ta. Valamint arany sinorokkal elöl hátúi ki tzifrá- 
zott, által kötetlen király fzin veres nadrágja: úgy 
arany boritásos és aranyos sarkantyús tsizmája ízo- 
moruságán vett diadalmát példazolták. Fekete fzijja- 
kon függő aranyozott kardja bátor fzivüségének 
tzimere. Arany pafzomántal és sújtással körül ke
rített fekete pofztó tarsoljára varratott Orízágunk 
tzimére, édes Hazánknak volt bánattyán veit gyö- 
zedelmét mutogatta. —  A ’ lovaknak kéfzüíete, a’ 
rajtok ülőknek köntöséhez volt alkalmaztatva, u. m. 
tifzta fekete fzij fzerfzám sárga réfz tsattokra, min
den pikkel és boglár nélkül , homlokaikon öt fe
kete és veres rojtokból élegyesen, török módra ké- 
fzült függő tzafrangokkal. Fekete pofztó fetske fark 
formára /'zabolt nyereg teritöje , mellynek kerülete 
pafzománt helyett három únyi király fzin veres
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pofztó, ’ s ennek két fzélein égy únyi fzelességii sár
ga pofztó fzegés, két alsó fzögeletébe pedig magyar 
Orizág tziinere volt varva.

$• 253‘
Illyenképe volt az örálló vitézeknek és az ö pari

páiknak kéfzülete el rendelve. Az Elöjáróknak for
ma ruhájok mindazon által annyiban kiilömbözött 
a’ koz vitézek’ köntösétől, hogy mentéjeknek rán- 
tzaira két únyi fzélességü arany pafzománt, újjakon 
a’ pafzománt mellett arany bojtok voltak, hasonló 
arany pafzománt volt dolmányaikon az első két 
sor gombok között, ’s aranyos övök. Lovaiknak 
kéfzülete is külömbozött annyiban, hogy a’ fekete 
fzij fzerfzámokra sárga réz pikkelek és sürü boglá
rok , tsótáraikra pedig a’ sárga pofztó helyett arany 
pafzománt volt rakva és varva. Lódingjok is arany 
pafzomántal és meg aranyozott réz boglárokkal 
volt fel ékesítve. —  Utóllyára azt is meg kell itten 
jegyeznünk, hogy ezen difzes seregnek két záfzlója 
és egy dobja volt. Mind a’ két záfzlót 1761. efzt. 
kéfzitette ezen nemes megye. Az egyik és első zöld 
selyem tafota arannyal gazdagon ki varva, ’s ugyan 
arany rojtokkal körül véve. Ennek égyik lapján 
Sz. István királynak képe vagyon, a’ ki is fején 
koronát, bal kezében pedig egy kettős kereíztet tárt, 
felette illyen Írás 17. Hoc Patrono 61. az az: En
nek oltalma alatt élünk; alatta pedig ez: S. Stép ha • 
nus. Másik lapjára pedig ezen Vármegyének tzimere 
vagyon arany ’s ezüst fonallal le tűzve. Ezen tzi- 
mernek vitéz paisa felett korona, mezéjében pedig 
egy gólya á ll, a’ melly orrában kígyót, jobb lábá
ban egy fürt fzöllött tart. A ’ másik záfzló matériá
jára és fzinére nézve hasonló az elsőhöz, abban 
mindazon által külömbözik amattól, hogy ennek 
égyik lapjára a’ Bóldogságos Szűznek képe, ezen



fenn írással 17. Hac Duce. 61. az az: Ennek vezér* 
lése után élünk; másik lapjára, ugyan ezen megyé
nek tzimere vagyon himezve. E’ két záfzlót két 
gyönyörű meg testesült angyal, u. m. Gróf Berényi 
Tamás leányai, az elsőbb, ezen nemes sereg fö kor- 
mányozójának kedves hitvese, a’ másik még haja
don tették emlékezetesekké, a’ kik eleve értvén, 
hogy ezen nemes ifjúság Budára lejendö első uta
zásában Gyöngyösön fogna nyugodalom napot tar
tani, két aránnyal hímzett betses pántlikát kéfzitet- 
tek tulajdon gyenge kezeikkel, és azokat Hazánk 
örömének áldozni kívánván, a* záfzlók kopiajira 
fuggefztették. Kellemetes ajándék, kedves afzfzonyi 
hazafiuság ! Tudd meg jövendő idő, hogy nemtsak a’ 
Márs fiaiban, hanem Junó ízép leányaiban is fzo
kon néhánykor a’ Hazához buzgó fzeretetnek tüze 
lángolni. Két dobjait arannyal gazdagon ki varrott, 
és arany rojtokkal környül kerített zöld bárson ta
karók fedték, mellyekre a’ Vármegyének tzimere 
gazdag arany fonállal volt ki himezve.

§. s.54.

Két ízben volt ezen Heves Vármegyei örálló ne
mes seregnek 1790. efztendöben Sz. Koronánk őri
zetéhez fzerentséje; elsőben Böjt más havában, 
másodfzor Mind ízent holnapjában. Mind a’ két al
kalmatossággal a’ Pest Vármegyei nemes ifjúságot 
váltotta fel at fzolgálatban, és elsőben a’ Nógrád , 
másodfzor pedig a’ Fejér Vármegyei korona örizök 
által váltatott fel. Kik tettenek legyen mind a* 
kéltzer ízoigálatot, neveiket híven fel jegyzem.

Első alkalmatossággal.
Fö vezér volt.

Ortzi L . B. Ortzy J ó s e f , Ts. K. kúltsos Kom ornyik.
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Kapitányok.
Buzini GrófMíeglevits Karolj Ts. K. kúltsos 

Komornyik.
Zsadáni és Török Sz. Miklósi Almássy Ignátz, 

Ts. K. Tanátsos, és a’ Septemvir. Tábl. Biró. 
Fái Fáy János Bertalan Ts. K. Tanátsos , N. He

ves Vármegyének első All-Ispánja.
Fö Hadnagyok.

Szeletzki Szeletzky Márton, Ts. K. Tanátsos. 
Németh Szetsödi Tarrody István.
Rapini Stölzel Jósef Fö Szolga Biró.
Pankottai Józsa Gábor.

Segédek.
Karantsberényi Grót‘ Berényi György. 
Zsadáni és T. Szentmiklósi Almássy István. 

Záfzló Tartók.
Bordáni Gróf Buttler János. 
Dormándházi Sághy Ignátz.

Őr álló Vite'zek Flll - Hadnagy rartgal. 
Balasovits Jósef,All-Perc. Hellebronth Mihály. 
Bodor János.
Bodor Mihály.
Borbély Imre- 
Brezovay Ferentz. 
Brezovay Jósef.
Gr. Buttler Lajos. 
Csernus Antal.
Csernus István.
Darvas Imre.
Dienes István.
Eötvös András.
Farkas Mihály,
Gindl Ferentz.
Gofztonyi Ignátz.
Götth Ferentz, A. Sz. Bir. 
Hellebronth Jósef.

Holta György. 
Isák Jósef.
Ivády János. 
Károly János. 
Kelemen Ádám. 
Kelemen Jósef. 
Kováts András. 
Kováts Antal. 
Liptsey Jósef. 
Lipesey Sámuei- 
Markholt Filep, 
Marsó György. 
Marsó János. 
Nagy Jósef. 
Ónody Pál. 
Okolilsány János.
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Okolitsány Sándor- 
Petrovits Antal.
Plathy Jósef.
Radits Mihály, A. Sz. Bir. 
Retsky János.
Sárközy Mihály. 
Sigmondffy Kelemen. 
Sipos András.
Sípos Mihály.
Sréter Mihály,
Steöfzel Kristóf*
Subits Tamás.

Szabó Ambrus. 
Szabó András. 
Szabó Sándor. 
Szalay Mihály. 
Szeletzky Márton. 
Szokó Mihály. 
Tarródy Bertalan. 
Tihanyi Károly. 
Üjházy János. 
Utassy Mátyás. 
Végesy Jósef. 
Vitális István.

$• 25 5 *

Második alkalmatossággal, u. m. Mindként ha
vában Budára lett menetelek nem volt olly fényes, 
mint az első. Mind az Elöjárók, mind az ör álló 
vitézek közül sokan othon maradtak, házi, ’s me
zei foglalatosságaik által meg akadályoztatván. Üj 
vitézek is voltak egynehanyan. Ekkor.

Vezérlő Kapitány volt.
Buzini Gróf Keglevich Károly Ts. K. Komornyik,

Fő Hadnagyok.
Karantsberényi Gr. Berényi György.
Zsadáni ’s T . Sz. Miklósi Almássy István.

Záfzló Tartói hivatalt viselt 
Kelemen Ádám. 

őr álló vitézek pedig ezek.
Balasovits Ferentz. 
Balasovits János. 
Beretz Ignátz.
Bodor Mihály. 
Brezovay János.
L. B. Brúder Jósef. 
L. B. Brúder Sámuel. 
Darvas Imre.

Darvas Menyhárt.
Fráter Ádam, V. Esk. 
Gindl Ferentz.
Gorove Kristóf.
Ivády János V. Esk. 
Markhot Károly.
M arsó G yörgy A ll-P erc. 
N ágy  A ntal.



Nág}r JóseF. Újházy János.
OkolitsányJános,A.Sz.B. Utasy M átyás, V. Esk,
Pólyák János. Végesy Jósef.
Stréter Mihály. Vitális István, a)
Steöfzel Kristóf.

$• 2.5 ^

D. A ’ TiSzán túl fekvő kerületben, következendő 
megyék emlékeztének meg el hunyt őseiknek ditsös- 
ségéröl, ’s küldöttének Sz. Koronánk őrizetére Ör 
álló seregeket, u. m.

I. Sz a b ó l t s  Vármegye. Az ebben ki állott ne
mes ifjúságnak, a’ mint az ide ragafztott XXX. 7 1  

mutatja, egéfz fzin ruhája világos kék volt. Tud- 
nillik világos kék mentéje és kamizóljá ör sor ezüst 
gombokra és sinórra, fekete bárány bőrrel prémez- 
ve. Világos kék nadrágja fekete puliderrel, ezüst si- 
nórral és sújtással ki hányva; fekete magyar süvé- 
ge álól felöl ezüst pafzomántal bé fzegve, rajta 
tsüggÖ ezüst vitéz kötéssel, és magas kótsag tollal. 
Fekete kordován tsizmája ezüst bontással, ’s meg 
ezüstözött sarkantyúkkal. Ezüstös kardja, fekete 
tarsolja ezüst pafzomántal körül kerítve, mellyre 
a’ fzent korona ezüst fonallal vólt ki varva. Lovaik
nak fekete szíj fzerfzáma fejér réz tsattokra és 
bogiárokra. Világos kék nyereg teritöjök Széles ezüst 
pafzomántal körül kerítve. Záfzlójok kettő zöld ízi- 
nü, ’s mind kettőt 1742. efztendöben kéfzitette ezen 
nemes és vitéz megye. A ’ Budára ment nemes őr 
álló seregnek.

Fö Kórmanyozója vólt.
Nagy Káliói Gróf Kállay János.

a ) E zen  Tifzán innen fekvő Megyék közül Ung'vár é* 
T o rn a  nem küldöttek ör álló vitézeket a ’ Sz. Korona
őrizetére.
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A ’ fö Vezér segédjt.
Szalai Gróf Barkótzy János.

Kapitánnyá.
Vajai Vay Áriám, egynéhány Vármegyéknek 

Tábla Bírája.
F(\ Hadnagyjai.

Nagy Kallói Kállay Miklós.
Ibrányi és Vajai lírányi Jánosa 
Ibrányi és Vajai Ibrányi Farkas.
Csépi Zoltán István.

Segédjei.

N.

B. Bémer Antal.
N. Káliói Kállay Láfzló.

Tábori Ügyéfze, avagy Auditorja, 
Dioí'zeghi Erdödy Lajos. 

Záfzló Tartói.
Báji If. Patay Jósef.

Thussai Thussay István. 
Segédjei.

Muranitzi B. Horváth Antal.
N. Lónyai Lónyay János. 

Tábori Kapja.
Káliói Kállay György Egri Kánonok.

Ör álló Vitézei A ll - Hadnagy rangal.
Bártzay Dániel. 
Bessenyei Boldizsár. 
Elek István.
Eröss Antal.
Eröss Gábor.
Farkas Láfzló.
Fuló M ihály. 
Ibrányi Antal. 
Ibrányi Mihály. 
Ibrányi Miklós. 
Jármy Ab rá hám, 
Jármy Adám.

Jármy Beniamin. 
Józsa Károly. 
Kállay András. 
Kállay Ferentz. 
Kállay Ignátz. 
Krutsay Károly. 
Krutsay Láfzló. 
Patay András. 
Petrovay Jósét. 
Péchy Láfzló. 
Somosi István. 
Szögyéni f  arkas.



Szúnyoghy Pál. 
Zoltán Pál.

Szúnyoghy Adám. 
Szúnyoghy István.

Ide járultak két nagy 
fzületésii és reménységü 
úríiatskák u. m.

Zsoldos Ferentz. 
Vinkler Lálzló.

Gr. Szechény Lajos, c) 
és If. Vay Jósef.

$• a5 7 -

II. R i h a k  Vármegye, valamint más történetek
ben, úgy ebben is elegendő jeleit mutatta édes Ha
zánkhoz való fzeretetének, és őseiről réá maradott 
jussainak, ’s fundamentomos törvényeinek védelme, 
zésére való álhatatos kéfzségének. Budára Sz. Iván 
hazának negyedik napján érkezett, ’s ízolgalattyát 
négy napokig hiven folytató nemes seregének fzin 
ruhája a’ mint a’ XXXI. Táblán fzemlélhedd, 
igen kellemetés volt. Tudnillik, gerényes kalpagja 
veres ki függő pofztóval, arany vitéz kötessél, ’s 
magas kótsag to llal; fekete nyakra valója; setét 
zöld mentéje róka torokkal, öt sor aranyos gom
bokkal, arany sinórral és sújtással ki hányva; 
arany pafzomántos zöld lódingja és pantallérja, 
király fzin veres ujjas dolmánya öt sor aranyos 
gombokkál, arany sinórral és sújtással; zöld se
lyem öve arany gombokkal. Széles paízomántos, 
által kötött király fzin veres nadrágja. Fekete 
tsizmája arany borítással, ’s meg aranyozott sar
kantyúkkal. Aranyos kardja, zöld selyemmel, és 
arany fonallal ki varrott zöld kard fzijjakon. Zöld 
tarsollyá, köröskörnyül fzéles arany paí'zomántal, 
közepén a’ Vármegye neve két egymásba ragafz- 
tott betűkkel, felette a’ magyar korona arannyal ki 
varva. —  Lovaiknak fzerfzáma fekete volt rezes

e) Ezen G róf Ú rfiatskát, n a g y  m é ltó sá g ú  édes a ttya vezet-* 
te lö h á tú n  ezen Budára, be érkezett nemes sereg kozott
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tsatokkal és boglárokkal, a’ ló homlokán égy rét 
tsillag. Nyereg teritöjök zöld poíztó fetske fark 
formára fzabva, fzéles arany pafzomántal körül ke
rítve, mellynek felső ’s alsó ízögeleteiben egy egy 
arany rózsa volt. —  Záfzlójok volt a’ mégye régi 
záízlójá, mellynek egyik lapján Hazánk koronája, 
másik lapján a’ Vármegye tzimere vagyon, melly 
áll egy kéve búzából, kettős hegyből,’s allatta folyó 
vízből és halakból.

S- 253.

Ezen ekként le festett deli nemes seregnek követ
kezendő felsőbb ’s alsóbb rangú tagjai voltának 
u. m.

Fö Fezérjek.
N. Váradi és Mitskei Baranyi Mihály, egynéhány, 

Vármegyéknek Törvény és Tábla Bírája.
Kapitányok.

Bessenyöi Beöthy Imre a’ Septemv. Táblán Biró.
Domokos Lajos, Bihar Várm. Táb. Bírája.

Fö Hadnagyok.
Bessenyöi Beöthy Láfzló Tábl. Biró.
Borosjenöi Tifza István, Táb. Biró.

Tábori Ügyejz.
Ménfzáros Dániel Bih. Várm. Táb. Bir.

Záfzló Tartó.
Stachó János Bih. Várm. A. Sz. Bírája.

Segéd.
N. Váradi és Mitskei Baranyi István Táb. Biró, 

Számtartó.
Mihályi István, Bih. Várm. Exactora.

Fiz Őr álló vitézek u4ll - Hadnagy rangal. 
Baranyai György, T . B. Cseh Jóséf.
Bartsay János. DIohoIutzky Ferentz,T.B.
Budaházy Láfzló. Domokos Márton.
Böfzőrményi Jósef,A.S.B. Fráter Ferentz.



Fráter Gáfpár, T. Bir. 
Fráter István.
Gazsi Antal.
Gazsi Imre.
Nladátsy János, A. Sz.B. 
Péchy Antal, T . Bir. 
Ravazdy Zsigmond, T.B. 
Gr. Rhédey János. 
Revitzky Gábor,A.Sz.B.

s.

Revitzky Mihály.
Sántha Jósef.
Sántha Láfzló, A .Sz.B. 
Szentiványi Benedek. 
Szilágyi Bálint.
Szaláy György.
Tifza Láfzló, Vár. Nőt. 
Ugray Lajos, T . B. 
Winkler Mátyás.

259.

III. A’ S z a t t i i m a k  Vármegyei nemes ör álló se. 
regnél ékesebb, tsinosabb, és módosabb az én Ínyem 
fzerént egy sem volt. Ennek forma ruhaja, az ide 
ragadtatott XXXII. Tábla fzerent, illyen vairu 
Tengeri gerény kalpagja veres pofztó ki függővel, 
fejér strutz toll magas bokrétával, és zöld ’s veres 
selyemmel élegyes ezüst vitéz kötéssel. Frantzia kék 
róka torkos mentéje Öt sor aranyos gombokkal, és 
arany sinórral ’s sújtással ki hányva. Király fzin 
arany pafzomántos lódingja, pantallerja, avagy pus* 
ka tartója. Hátán ’s bal óldalan függő párdutz 
bőre, nagy aranyos kerek melly tsattal ölzve kap* 
tsolva, le függő aranyos lántzokkal, mellyre (zent 
koronánknak képe, és ezen két betűk B. P. az az, 
Pro Patria, vala ki verve. Király fzinü veres dolmá
nya öt sor aranyas gombokkal, arany sinórral és 
sújtással ki tzifrázva. Setét kék selyem öve, ara* 
nyal élegyes karikákkal. Frantzia kék nadrágja 
arany pafzomántal, sinórral és sújtással által kötve. 
Piros karmazsin tsizmája arany bontással és 
ezüstös sarkantyúkkal. —  Arany fonallal hímzett 
karmazsin fzin ízijjakon függő meg aranyozott rezes 
kardja, király fzin veres tarsollyá fzéles arany pa- 
fzomántal körül kerítve. Fekete fényes Görbül ke- 
ízült ló fzerízáinja réz tsattokkal, és rózsás pikke-

B b



lyekkel. Király í’zinü véres tsótárja fzéles arany 
pafzomántal, ’s mellette arany borítással bé foglal
va. A ’ Vármegyének azon záfzlója, mellyel ezen 
ör álló nemes sereg Budára megjelent, véres dupla 
selyem matéria aranyos virágokkal, ’s kerületén 
függő veres bojtokkal, mellynek egyik lapján a’ 
Boldogságos Szűznek képe vagyon illyetén felöl 
Írással;

Vírglnls IntaCtae sí praeterls ante fígVraM 
praetereVnDo CaVe, ne renVatVr aVe.

Melly fzóknak ez az értelme: Hogyha a' fzep- 
lötelen fzüznek képe előtt el megyfz, meg lásd, hogy 
annak el mulatósából jaj ne következzen teád, ben
ne vagyon kéfzittetésének ideje is, u. m. az MDCCXLII. 
efztendö. Ugyan ez lapnak alsóbb réfzén ezek az 
igik vágynak le festve.

KaroLIo feLIX fzattMar sVa slgna reslgnat, az 
az : N. Szatthmár Vátmegye Káralinak ajánlya ma
ga tzimerét. —  A ’ záfzlónak másik lapján ezen me
gyének fzokott tzimere vagyon le rajzolva, félsÖ 
réfzen illyeten Írással:

sVsCIpIas regina Maria theresla plgnVs 
IVratae fIDel sVggestl Xénia beLLI.

Az a z : Mária Therésia Királynénk fogadd el hada* 
kozásodban mutatott, ’s hittel erössitott hívségünkn e k  

zálogát; alsó réfzén pedig ez igikkel:
hVngarlae regnl IVra tVente D VCe, az az: a’ 

midőn Magyar Orfzúgnak törvényesjussait ótalmazod.

§. 2<>o.

Továbbá tekintsük meg azt is, kik lettenek legyen 
ezen diízes seregnek tagjai.

Fö Vezére vált.
N. Károlyi Gróf Károlyi Jósef, N. Szatthmár 

és Békés Vármegyéknek fö Ispánja.
Kapitányok.



Gr. Stáhrenberg Antal, IS. Károlyi Gr. Károlyi 
Antal Tábori Tármesternek Segédje.

Hallerköi Gr. Haller P á l, N. Bihar Várm. T. B.
Fö Hadnagyok.

N. Kallói Kállay Antal, Szatthm. Várm. T. Bir. 
Irinyi 11'. Irinyi Imre, Szatthm. V. Fö Sz. Bir. 

Zdfzló Tartó.
Mindfzenti Peley Zsigmond Táb. Bir,

S£ fö Vezérnek Segédjei.
Zanathy M ihály, Szatthm. Várm. T. Bir. 

Strázsa Mester.
Költsei Kende Mihály, Szatthm. Várm. Sz. Bir.

sül Strázsa Mesterek.
Tasnád Szantáy Betsky Láfzló Táb. Bir. 
Klobusitzky Ignatz.

Őr álló vitézei hadnagyi rangal.
Ajtay Antal.
Ajtay Károly, T. B. 
Bakáts Láfzló.
Bagossy Károly. 
Berzevitzy Sándor. 
Csáfzy Jósef.
Darvay Gábor V. Esk. 
Endrédy Gábor.
Eötvös Sándor, T. B. 
Ertsy Gáspár, V. Comis. 
Fekete György.
Gáspár Ferentz. 
Jafztrabfzky Antal. 
Jafztrabfzky Lajos. 
Iklódy Sándor.
Irinyi Zsigmond, T. B.

Kerekes Sándor.
Kormos Ferentz, V.Esk, 
Krafznay Antal.
Nagy István.
Nagy Josef.
PapotzyJósef, Szatthmar 

Kir. Sz. Vár. Jegyzője. 
Sebes Ferentz..
Szabó Sándor, Vár. Com. 
Szaplontzay Miklós. 
Szentrnarjay Láfzló. 
Szerdahelyi Ferentz,T.B, 
Thurzó György.
Uray Sámuel, T. B. 
Virág Jósef.
Zeleuak Josef.

§. 2Ó1.

Egy Vármegyének örálló nemes serege sem ment 
olly fényességgel ’s olly pompával rendelt fzállá-

B b 2
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sára Pest városába mint ez, ’s egynek sem voltak 
annyi nézői* mint ennek. Minekutánna Sz. Iván 
havának 1*2. napján, a’ Rákos mezejének túlsó izé
iére Kerefztúrra izerentsésen meg érkeztenek volna, 
eleikbe mentenek fö Vezérjeknek N. Károlyi Gróf 
Károly Jóscfnck, és első kapitánjoknak Gr. Stahren- 
berg Ântalnak kedves hitvesei, mind ketten záfz- 
lóallyi forma Amazon ruhákban fel öltözve.—  Kö
vetkezendő napon közelgetvén Pest városához, dél 
előtti 10 óra tájban eleikbe lovaglott N. Szathmár 
Vármegyének fö Ispánja, néhai N. Károlyi Gróf 
Károlyi hintái, Ortzy Láfzló és Jósef L. B. urak
kal, és az Orfzág gytillésére fel gyülekezett egy
házi ’ s világi Rendek közül sokakkal. Eleikbe men
tenek a* Pesti, Tóinai , Száláig Szabóltsi, Bihari, 
Honti, és égyesült îradi \r Temesi nemes örálló 
seregek is. A ’ ritkaságot ’s újságot látni kívánó ki 
tódúlt sokaságuak pedig nem volt fzáma. Ezek fo
gadták el, vezették, és kisirték bé ezen difzes öl
tözetű és tekintetű nemes ifjúságot. A’ városba be 
menvén, néhai Gróf Károlyi kiutal háza előtt sorba 
állottak, holott ezen meg bóldogúll nagy tekintetű 
és érdemű hazafi, nemzetünknek immár, fájdalom! 
el dűlt nagy ofzlopa, mint Szatthmár Vármegyé
nek fö Igazgatója, nyájas és ékes befzédekhez fzo- 
kott fzáját meg nyitván, atyai fzeretettel, ’s vele 
fzületett fzeiidséggel kérte és intette őket a’ Haza 
Izeretetére, a’ Király tántorgás nélkül való hivsé- 
gére, és fzemeik eleibe terjeíztvén oda lett menete
leknek tzéllyát, fziveikre ható fzókkal emlékeztette 
őket nemesi eredetekre, ’s ahoz illendő erköitsök- 
nek gyakorlására. Innen a’ templomban vezette őket 
ez a’ néhai nagy kégyességü és buzgoságú Mentor 
jók Teremtöjöknek ’s gondviselőjüknek tartozó kö
telességeknek végbe vitelére, ’s majdan el kezdendő 
órállásoknak fzerentsés el kezdésére. Az isteni tiízte-
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Jetnek végbe menetele után egyenesen a* meg bol
dogult fö Ispán uroknak neve napján való idvezlé- 
sére mentek, ’s onnan, kikirendelt fzállására nagy 
tsendességgel. Aliig tudta ez a’ néhai kégyes Ür, 
mit tsinállyon örömében, ’s miképen bizonyíthas
sa megyéjéből fz. Koronánk őrizetére oda érkezett 
nemes ifjúsághoz való jó indulattyát. Délben az 
egéfz sereget gazdagon meg vendégelte, estére pe
dig a’ hét Elector, avagy válafztó fejedelmek’ tzi- 
merét viselő vendég fogadóba mulatatta meg őket, 
hofzfzas utazásokból fzármazótt terheiknek ’s lan- 
kadságoknak el felejtésére. Egéfz fzolgálatját úgy 
folytatta, ’s töltötte el ezen nemes sereg, mint illett 
nemes ágyekaktól fzármazótt férfiakhoz.

§. 262.

I E  A r a d  Vármegye nem reménylett örömének 
árja, nemtsak Arad, hanem Temes környékére is ki 
áradt, ’s mind a’ két megyében lakó nemességet vig 
lakadalmi köntösbe öltöztette. E’ két fzomfzéd Vár
megye égyet értvén egymással, egyesült erővel és 
költséggel küldötte nemes ifjait Sz. Koronánk őri
zetére, kiknek a’ mint a’ XXXIII. Táblán látha
tod, setét zöld mentéjek volt, aranyos gombokkal, 
arany sinórral, pafzomántal és fekete prémmel. Ki
rály fzin veres kamizoljok fzéles arany pafzomán- 
tal és meg aranyazott gombokkal. Hasonló fzinii 
arany pafzomántos nadrágjok fekete pofztó pula-< 
derrel. Tengeri gerény kalpagjok király fzin veres 
pofztó ki függővel, arany vitéz kötéssel, magas 
kótsag tollal és aranyos forgóval. Piros sarkú zöld 
tsizmájok arany borítással, ’s aranyozott sarkan
tyúkkal. Karmazsin fzinü fzijjakon függő meg ara
nyazott kardjok, fzéles arany pafzomántos fekete 
tarsollyok , mellyre Magyar Orfzág tzimere tulajdon 
ízineivel volt ki varva. Fekete fényes ló íze vizám-

"  3 8 0



3 0 Í Lip XXXIv Dobta



jók réfz fsaitokkal és rózsás pikkelyekkel. Király 
ízin veres tsótárok fzéles arany pafzomántal körül 
kerítve. —  Mivel két megvéböl valók voltak, záfz- 
lot is kettőt vittek magokkal. Az Aradiaké arany 
virágos zöld kamuka volt, egyik lapja Magyar Or- 
fzág tzimerével ekesitve. A ’ Tsmesieke hasonló volt 
az elsöbhöz, mellynek egyik oldalára Magyar Or- 
ízág tzimere, másik óldalára pedig Sz. Pál Apostol
nak képe volt le festve. Mind ketten égyütt men
tek ’s érkeztek Budára, ’s égyütt vették fel ’s foly
tatták a’ Izolgálatot is, u. m. Sz. Jakab havának 
8dik napjától fogva íódikig.

§• 263.

Ezen égyesült seregnek következendő tagjai vol
tának.

39°

A z  A r a d i a k n a k .
Fő Ve térjek vált.

Galanthai Gróf Fekete János General. Major.
Vili - Vezérjek.

Gyaráki Edelspacher Zsigmond.
Kapitdnnyaik.

P*. B. Pichler Ts. K. Tanátsos és Tököly Szav$.
Hadnagy jók.

Kafzonyi Jósef.
Záfzló tar tó jók.

Pottyondy Jósef.
Segédjek.

Kafzonyi Károly. 
őr álló Vitézek ezek váltak.

,Arady István. 
Belitzai Jósef. 
Butzurka György. 
Cernovits János. 
Frumer Filep. 
Hendrei András.

Kováts Jósef.
Nagy János.
Nagy Jósef. 
Stanitslovits György. 
Toköiy János.



3 9 1

A y T  e rn e s i e k n c k.

Fö Fezérjek.
L . B. Pichler Ts. K. Tanátsos, ugyan a z , a’ 

az Aradiaknak fö Kapitányok.
Kapitánnyaik.

JLatzkovits István, és Faradi Veres Ignátz. 
Hadnagyok.

Mesterházy János.
Tábori Számtartójok.
J,ablontzay Mihály.

Zúfzló Tartójok.
Bosnyák Jösef.

Ör álló Vitézek ezek váltak.

ki

Androvits György, 
Bakoss Pál. 
Dluhulitzky Pál. 
Égyed Jáuos. 
Hannibál Ferentz. 
Konrád Mihály.

Makay Antal. 
Szebeni Mihály. 
Szilágyi Ferentz. 
Szüllö Gáspár. 
Varga János. 
Várkonyi István.

$. 264.

V. És utollyára tenkintsük meg, és írjak le a’ 
Z á g r á b i , vagy is inkább, a’ Horváth Orfzági ne
mes ör álló sereget is. Ennek, a’ mint a’ XXXIV. 
Táblán fzeralelhedd, tengeri gerény kalpagjok volt 
világos zöld poí'ztó ki függővel, arany vitéz kötés
sel , fekete strutz tollal és aranyos forgóval. Király 
fzin veres mentéjek nyertz prémmel, öt sor aranyos 
gombokkal , arany sinórral és sújtással. Világos 
zöld arany pafzomántos lódingjok és pantallér- 
jok. Fejér kamizoljok apró mettzett aranyos gom
bokkal, fzéles arany pafzomántal és sújtással—  Ki
rály fzin veres nadrágjok arany pafzomántal és súj
tással által kötve. Fekete kordován tsizmájok arany 
borítással, ’s arany azott sarkantyúkkal. Karmazsin



fzinü fzijjakon függő arány az ott kardjok, fzéles 
arany paízomántal környiil kerített világos zöld 
tarsollyok, mellyre a’ magyar korona arany ’s ezüst 
fonallal élegyesen volt ki varva. Karmazsin bőrből 
tsinált ló fzerfzámjok réfz tsattokkal és siirii réz 
boglárokkal ki rakva, zöld teve fzör itató kantár- 
jok , és világos zöld tsótárok fzéles arany paízo
mántal—  Sem záfzlójoknak minémüséget, sem ezen 
diízesen öltözött seregnek tagjait ki nem tanulhat
tam. Itten azért bé rekefztem Sz. Koronánk őrize
tére múlt J790. efztendöben Budára fel ment ürálló 
nemes seregekről való írásomat.

§• 2 65.

Ugyan mit gondolfz E. O. vald meg igazán, mi
dőn az itten le irt, és eleven fzinekkel le festett őr 
álló seregeket meg tekinted ? Kétség kívül velem 
égyiitt azt, hogy, ha Királjá koronánknak őrizete, 
három ’s négy efztendeig igy tartott voln a, sok 
Vármegyéknek és virágzó famíliáknak kolduló bot
ra ’s tarifznyára kellett volna fzorúlni. Bezzeg 
ekkor katzagtak volna még le benniiuket a’ Bétsi 
polgárok, a’ kik pompás öltözeteinkért egynéhány 
milliomot nyertének rajtunk, sőt soknak még most 
is nagy uzsorát fizetünk akkor tett adósságainkért. 
Jó és ditsiretre méltó volt nemes hazánkfiaiban a’ 
köz jó mellett való buzgoság, de ártalmas az öltö
zetben való bujálkodás, hasonló a’ testben esett 
fenéhez, a ’ melly mind inkább inkább nevekedik, 
’s érezhetetleniil eméfzti meg az embert. Hogyha 
ez a’ dolog tovább tartott volna, sok éretlen elmé
jű nemes ifjú el vefztegctte volna ősi örökségét, 
egy, ’s két hétig tartó maga mutogatásáért. —  
Sokan félre vetették volna könyveiket a’ tzifra 
köntösért és paripáért —  Sokan italra, játékra \  
jroízfz társaságra adván magokat, terhére ’s gyalá-



zattyára lettek volna a’ nemzetnek, önnön magok* 
nak pedig károkra és vefzedelmekre. Ha úgv tcttze* 
ne, hníznosabb rendeléseket lehetne az iskolákból 
ki költözött nemes ifjúságról tenni. Nem de nem 
jobb volna e’ minden Vármegyében egy nemes sere
get , kegyelmesen uralkodó Fejedelmünknek meg 
egyezésével fel állítani, és a’ Hazának ’s Király
nak hafznára minden hafznos tudományokban, ne
vezetesen Hazánk históriájában, törvényében, Geo
gráfiában, Statisticában, Politicában , Nlathésisben , 
kiváltképen a’ Geometriában , Mechanicában és 
Architecturában ; a’ Terméfzeti Históriában , az 
Oeconomiában, és az ifjúság nevelésről való tudo
mányban, melly nélkül senki jó ember, jó hazafi, 
és jó kerefztény nem lehet; ennekfelette a’ 1'zép mes
terségekben, u. m. a’ rajzolásban festésben, muzsiká
ban nyelvekben; sót azokat, a’ kiknek kedvek volna 
a’ kaiona életre, a’ fechterozásban, az az, a’ kard
nak mesterséges forgatásában, és a’ lovaglásban gya. 
korlani, ’s e’ végre közönséges tanítókat rendelni, 
a’ kik a’ Vármegyék házaiban lehetnének ietzké- 
ket. —  El merem mondani, hogy, ha a’ nemes 
ifjúságra nézve illyetén rendelés tétettetne , egéfz 
Európában a* magyar nemességnél virágzóbb nem 
volna, meg fzünnének az idegen nemzetek neme
seinknek rágalmazásától; egy fzóval, sok hafznos 
tagjai lennének Hazánknak.

§. 266.

Két nehézség fordul itten elő. Elöfzőr: ki költsé
gén kellene az illyetén nemes seregeknek élni, és 
ruházkodni. Múiodfzór: honnan vennék a’ Vármegyék 
a’ Tanítóknak fizetésekre fzükséges pénzt? A’ mi 
az első nehézséget illeti, arra azt felelem, hogy a* 
tehetős nemes ifjaknak tulajdon költségeiken kelle
ne élni, elég hafzon volna nekiek ?C közönséges
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tanítás, és jövendőbeli alkalmaztatások a’ Várme
gyéknek hivatallyaira, sokan azzal is meg eléged
nének, ha. annakutánna Tábla bíróságot érhetné
nek. A’ tehetetlenebb jó reménységii és igyekezeti! 
nemes ifjaknak tartására pedig fundatiokat kellene 
tenni, mellyekért a’ lég későbbi maradékok is ál
danák az adakozó Elöjárokat. De honnan, azt kér
di töllem valaki? Én ugyan tudnék fundust mutat
ni, mivel mindazáltal előre látom, hogy tanátsom 
nem mindeneknek Ínyek fzerént. lenne, inkább el 
halgatom. A ’ kiknek kedvek vagyon a’ jó végre, 
kedvek lefzen az eízközöknek ki keresésére is. Más 
az, minden iskolákból ki költözött ifjúnak otthon 
is kenyeret kell enni, és igy mind egyre menne, 
akár honnyában, akár a’ Vármegyéknek anyavá
rosaiban költené a’ pénzt. Továbbá, nem jobb vol
na e’ azt a’ sok diurnumót, avagy napi fizetést, 
mellyet némeily Vármegyéknek tifzt viselői, az úgy 
nevezett Sedridkon vefznek, ’s azomban igen keve
set, sokfzor semmit végbe nem vifznek, a’ megyék 
ezen jó végre fordítanak. Sok tifztviselö, (nem mon
dom mindeuik) tsak azért is Sedridra m egy, hogy 
azon idő alatt magát, tselédjeit és lovait a’ közön
séges költségen hizlalhassa. Valósággal sok Várme
gyékben meg felelnek a’ Scdridk neveiknek, mivel 
ülnek dél előtt, ülnek dél után, ülnek este is , de 
nem annyira a’ Törvény tábláknál, mint inkább 
a’ tele tálak, palatzkok, és kártya afztalok mellet.
4̂* kinek nem fzüre, ne vegye magára.

/
v . §• 267.

A ’ mi a* második nehézséget illeti, azt könnyen 
el® lehetne hárítani, ha a’ Vármegyék azon jó és 
hafznos fzokást követnék, a’ melly gyakoroltatik 
a’ pattantyús seregeknél mind itt, mind másutt. 
Azoknál a’ Kapitánytól fogva le felé minden tifzt



köteles, ha nékie parantsoltatik, az alatta valók
nak tzéljaikra ízük séges tudományokban, u. m. a’ 
rajzolásnak, festésnek, mérésnek mesterségében és 
a’ Chimiábon közönséges letzkéket adni. A’ ki erre 
nem alkalmatos, nem is mehet közöttok előre. Ily- 
lyetén módon kellene a’ Vármegyéknek teelekedni, 
és a’ nemes seregeknek tanítóit azok közül a’ ne
mes ifják közül válafztani, a’ kik a’ fö iskolák
ban egyik , vagy másik tudományban jó elő mene
telt tettenek, ezeknek meg jutalinaztatasára pedig 
a’ Vármegyebeli Notariusságot., Szolgabiróságot, ’s 
más nevezetesebb hivatalokat kellene rendelni. Hogy
ha egyfzer illyetén módon el kezdődne a’ tanítás, 
két ’s három efztendö múlván elegen találtatnának 
a’ nemes sereg tagjai közül, a’ kik tanítói hivatalt 
viselhetnének , és hasonló meg jutalmaztatásnak 
reménysége alatt örömest fzolgalnának. Minden do
lognak kezdete nehez í'zokott lenni, de azután ma
gától is könnyen megyen —  A ’ Tanítókon kívül 
Elöjároknak is kellene az illyetén nemes seregeknél 
lenni, másképen semmi sem lenne belöiök. Kellene 
lenni egy Kapitánynak, egy vagy két hadnagynak, 
a’ strázsa mestereket és tizedeseket avagy Káplá
rokat a’ seregbeli ifjúság közzül kellene válafztani, 
még pedig ollyanokat, a’ kik józan életek, tudo
mányok, és jó erköltseik által magokat másoktól 
meg külömböztetnék. Épen illyetén rendelést tapafz- 
taltam Berlinben laktomban az úgy nevezett Cadet- 
ten - Corpusnál, az az, annál a’ nemes ifjakból állő 
seregnél , mellyet II. Fridrik halhatatlan emlékezetű 
Prussiai Király neveltetett és taníttatott birodalmá
nak hafznára, a’ mellyböl sok derék ifjak mente
nek ki mind a’ polgári, mind a’ hadi hivatalok
hoz. ------ Kapitánynak és Hadnagyoknak oliyatén
fzeméllyeket kelleni keresni , a’ kik hadi seregek 
»él is ízolgáltanak, és a’ kik jó fenyíték alatt tar
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tanák az ifjakat. Illyen fzolgált tifztek elegen talál
tainak Hazánkban, és a* Felségtől nyert fizetéseik
nek , avagy pensiojoknak égy ’s két fzáz forintal 
való öregbiteséért örömmel fel válalnák ezen hiva
talokat. Ezeknek kötelessége lenne a’ vigyázaton 
kn'iil a’ nemes ifjúságot a’ fegyverben is gyakor
latik Ezeknek tanúbizonysága mellett kellene ofztán 
a’ seregbeli ifjakat mind a* polgári , mind a’ hadi 
áltapatban elő vinni. Lehetne minden efztendöben 
egylzer, vagy kétzer is az ifjakat közönséges he
lyen a’ fegyverben gyakorlatú, a’ megyebeli Elöjá- 
roknak jelen lételekben, és már ekkor mind napi 
fizetést, mind quártélyt, mind lo portiót a’ köz 
kaízízából kellene az ifjaknak rendelni. —  A ’ melly 
ifjú, sem Elöjáróinak nem engedelmeskedne, sem 
nem tánúína, sem magát illendő módon nem visel
né, azt nemtsak ki kellene a’ seregből rekeízteni, ha
nem egyfzersmind soha semmi közönséges hivatal
ban nem kellene réfzesiteni.

§. 268.

Végezetre azt kérdi töllem valaki: Mitsoda hafzoa 
\rólna a’ megyéknek , ’s következésképen a’ Hazá
nak az efféle közönséges rendelésekből? Igen sok 
mind magára a’ nemes ifjúságra, mind a’ Király
ra, mind a’ közönségre nézve. Az ifjúságra nézve 
ez a’ hafzna lenne, hogy magát mindenféle tudo
mányokban gyakorolhatná, hogy sok nemes ifják, 
a ’ kik életeknek virágját othon vadállattal, kár
tyázással, dobzódással, kortsmákra való járással, 
és verekedéssel töltik ’s vefztegetik el, a’ jó fényi' 
ték aital meg jobbitatnának, jövendőben jó urak, 
jó atyák, jó férjék, jó gazdák, ’s jó hazafiak len
nének. A’ tudományoknál nintsen e’ világon jobb 
efzköz az ember erköltsi tulajdonságainak ki pallé
rozására. A ’ Királyra nézve ez a ’ hatzna lenne,
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hogy az illyetén nemes seregekből, mint meg annyi 
plánta iskolákból lég jobb polgári és hadi tilztek 
válnának. Hanem ezt is ki kellene a’ Fejedelemtől 
nyerni, hogy a’ magyar gyalog és lovas hadi sere
gek, egynéhány seregekkel fzaporittatnának, mind 
a’ Haza kebelében laknának, és tsupán nemes ma
gyar ifjak lennének azoknál tifztek. Hogyha a* 
magyar seregek tulajdon hazájokban quártelyozná- 
nak, a’ magyarság is fzaporodna, a’ pénz is az 
Orfzágban maradna. Úgy láttzik ugyan, hogy mind 
egy, akár magyar, akár német seregek feküdjenek 
Hazánk kebelében. De ha józanon gondolkozunk , 
nem találjuk egynek lenni. A’ magyar sexegek zsóid- 
jaikból rofzfzúl élnek, és meg nem házasodhatván 
nem fzaporitják a’ nemzetet. —  Ulóllyára hafznos 
volna a’ Hazára nézve is, mind azért, hogy a’ vi
tézi vér a’ nemzetben meg elevenedne és terjedne; 
mind pedig azért, hogy az illyetén seregek által a’ 
tsendesség a’ megyékben fenn tartattatna, nem 
volnának imitt amott annyi hegyi tolvajok, nem es
nének annyi zenebonák, vefzekedésék és lopások. 
Egy fzóval: mind belső mind külső tsendessége ne- 
vekedne a’ Hazának, mcllynél nintsen nagyobb 
jótétemény a ’ közönséges éleiben.

VII. T  Z  I K K E L  Y.

A ' Felséges* A ustria i Háznak Magyar K oro
nához való ju ssa iró l, és jutásának módjáról.

§. 269.

G yakrán hallottam tanulatlan hazámfiainak fzá- 
jaikon pengeni ezt a’ kérdést: Mi az oka, hogy (f 
Magyar Nemzetnek, némát Királya vagyon? Magá
ban ártatlan, de valójában egyrolly fontos kérdés,
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mellyre ezer közül sem tudna egy jól meg felelni. 
Még azokis, a’ kik Hazánk történeteit gyakran ol
vassák, tsak tétováznak adott felelettyeikben az 
írók értelmének különibsége miatt. Egyik egy, má
sik más Tudósnak ád hitelt, mind kettő igaz úton 
járni láttatik magának, azomban mind kettő té- 
velygésben vagyon. Ennek meg Jiátározására ízükség 
Hazánk' régibb és újabb történeteit, fundamento- 
mos törvényeit, és ízokásait, közönséges végezéseif, 
sőt még más nemzetekkel kötött fzövetségeit is 
tudni. A ’ ki ezekben nem jártos, és jó itilö tehe
tséggel nem bir, lehetetlen elméjének gondolatait 
meg - határozni, és az igásságnak isméretére jutni. 
Ritkán vagyon é’ világi történt dolgoknak Íróiban 
egyenes fziv. —  Egyik a* felső hatalomtól való fé
lelme miatt nem rnéréfzel igazat Írni. —  Másik 
vagy a’ nemzetnek hízelkedik, vagy az uralkodó 
fejedelemnek. —  Egyik nemzetünknek gyülöléséböl 
halgattya el az igasságot; másik meg - jutalmazta* 
tást, ’s uraságot reménylvén többet ir a’ valóság
nál. —  Egyiknek sints egyenes fzive, égyik sem ir 
az igassághoz való fzeretetböl, azért egyik sem-is 
érdemel hitelt. Töbnire illyen indulattal birtanak 
azok a’ köny vfzerzök, a’ kik az Austriai Háznak 
magyar koronánkhoz való jussairól és jutásának 
módjáról irtanak.

§• 270.

Sokan mesfze fel-mennek az Austriai Ház’ ma
gyar koronához való jussának keresésében , és azt 
azon esküvésben akarják fundálni, mellyet Scythiá- 
ból ki-költözött pogány eleink Almosnak, Árpád 
attyának tettenek c) —  Mások Zsigmond Királynak

•e ) A n o n v m . B s l a f . r e g . n o t a r . in Hiftor Ducum Hungá
riáé Cdp. VJ, Primus , inquit ítatus juramenti fic fűit



azon rendelésétől vonnyák le annak eredetét, melly 
fzerént ö , nem lévén semmi férfi maradékhoz re
ménysége, 1402. esztendőben ÍV. Albert Austriai 
Hertzeget, testvér húgjának Ersébetnek fiát tette 
Magyar Orfzágnak örökösévé d) Némellyek V. A l
bert Austriai hertzegnek tulajdonittyák ezt a’ dicső
séget, a’ ki Zsigmond királynak leányával öfzve 
házasodván Magyar királyságra válafztatott, és a’ 
Magyar Birodalomnak örökségét iialála után ízüle
teit fiára Kis-Láfizlóra hagyta, e) Nem kevesen 
Ili. jFridrik Austriai Hertzegnek és Római Tsáízár- 
nak, Corvinus Mátyás királlyal, és az Orfzág rend
jeivel, 1463. efztendöben fzerzett égyességén építik 
azt. Ennek egyik tzikkelyében azt végezték a’ két 
egyező felek, hogyha Mátyás király minden tör
vényes a’gyból fzületett férfi magzatok nélkül 
meghalna; tehát akkor, vagy önnön maga Fridrik 
Tsáfzár, vagy pedig az ö férfi maradékai közül 
égyik valamellyik, a’ mellyik t. i. lég-jobban tet
tzene az Orfzág rendjeinek, nyerné el a’ magyar 
koronát/). Melly égyességet, nentsak a* Tsáí'zár-

= = = = = = = = = = =  399

V t Cjuamdiu vita duraret, tani ipfis, quam etiarn po
f i  er is fiuis fem per ducem haberent de progenie A lm i  
ducis.

d) G e r h a r d . R oo Hiftor. Auftriac. L. I V .  pag. 137,
e) Vid. literas Elifabethae Reginae datas ad F rid e r ic u m  I I I ,

Imperatorem in Analect. Monum. Vin do bo u.  A d . F r a n c . 
K o l l á r  T . II. p. 915.

/ )  Auctuarium Diplomát, ad. Franc. Kollár ad Cafpar 
Vrfini Valii de Bello Pannonié. pa«. ít>8. vbi fequen- 

tia leguntur: „Deliberatum et concltiíunn eft, quod va- 
„ ca n te  Regao Hungáriáé, filiis , feu nepotibus legitimis, 
„ e x  praefati Domini Regis JHathiae lunibis procreatis 
„n o n  extantibus, fua Imperialis Majefias, aut filius ÍUAe 
„C aefareae  Sublimitatis„ quem ad boc deputandum du- 
„ x e r i t ,  et pofi fuae ferenitatis deceffuui, filius ejusdetü
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hoz küldetett magyar biztosok g); hanem maga 
Mátyás Király h), és az Orfzágnak Rendjei-is, 
1464. elzt. Sz. György havának harmadik napján 
kezdődött közönséges gyűlésben helyben hagyták , 
’s meg - erősítették i). — Némellyek ugyan III. Frid- 
rik Tsálzárnak és fiának Maxi milián Római ki
rálynak egy réízröl, más refzröl pedig III. Uláfzló 
Magyar és Tseh Orfzági királynak, 1491. efztendö- 
ben kötött fzoros fzövetségektöl vonnyák azt le. 
Ennek 10. tzikkelye által ismét meg-újitatott a’ 
Fridrik Tsál'zár és Mátyás király kozott történt 
égyezés , olly formán, hogy, ha Uláfzló király 
semmi férfi magzatot nem hagyna maga után, 
vagy Maximilián Fridrik Tsálzárnak fia, vagy az 
ö utánna következendő férfi maradékai juthassa
nak a’ magyar koronának bírásához k). Melly meg
egyezést még azon efztendöben tartatott Budai kö-

„^ ua e  Majefiatis, qhem reliquerit, aut, ű plures fuerlnt 
„relicti , altér ex ifiis , quern Regnum ipfum praelegerit 
„ in  R egem , ipíi Regno praeficiatur, cum plena ejusdem 
„adminiliratione."

g) Iil. ibid. pag. 234.
h) íd. ibid. pag. 237,
i) ld. ibid. pag. 235.
k) id. ibid. pag. 246. Art. X. ,,Item ipfe Domifms Wladis- 

„ la u s  R e x ,  et univerfum regnum, veteres illas infcri- 
„ptiones fuper fuccefűone facta», ratifícare, confirmare, 
„ e t  reriovare teneantur. Ita videlicet, quod fi ipfuin 
„Dom inum  YVIadislaum Regem haeredern mafculuin 
„n o n  contingat l’ufcipere, aut fufcepturo vita fungi 
„n u l lo  haerede malculo per lineam rrctam delcendente 
„polt  euiu relicto, Regnuin iptum cum univerfis aliis 
„regnis, provinciis et dominiis ad Coronam Regni Hun- 
„gariae Ipectantibus , in ipíam Regiam Romanorum 
„M ajefta tem , aut ejus haeredes , per lineam rectam 
„ e x  lumbis fuis delcendentes devoiutum intelligatur 
„ ip fo  facto.”
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zönséges gyűlésben, magok az Orfzágnak fö Rend
jei is jóvá hagyták. I) —  Végtére találtainak még 
olly írók-is, a’ kik azt állattyák, hogy azon just
I. Ferdinánd Auítriai Hertzeg nyerte volna el An- 
nával, II. Uláfzló király leányával lett házassága 
által, a’ midőn az említett magyar Király 1,514. 
efztendöben illy fzovetséget tett volna Mnximilián 
Tsáfzárral, hogy, ha II. Lajos Uláfzló Királynak 
fia, minden férfi magzatok nélkül találna meg- 
halni, tehát azon történetre .Anna Lajosnak test
vér nénnye, és ö általa Ferdinánd lenne a’ magyar 
koronának örököse m).

§. 271.

Illy sok egymástól külömbözö értelemben vol
tak, ’s vágynak még most-is a’ Tudósok az Au- 
ftriai Háznak magyar koronához való jussairól, és 
jutásának módjáról. Nem elég ezeket tsak tudni, 
hanem fzükség rendről rendre meg-is visgalni, és a’ 
mennyire ez a’ fzövevényes és tsiklándozó tárgy 
engedi, a’ dolognak valóságát meg - is határozni —
I. Ami az első értelmet illeti, mellynek rövid sum
mája tsak e z ; hogy az Aufiriai Ház leány ágon 
Á r p á d  magyar Hertzegtöl fzár mazik, és igy pogány 
őseinknek Almosnak tett esküvésekben fundállya jus
sát , azon meg nem lehet égefzlen nyugodni, mivel|:

1) Ezen esküvésnek formájában lég - kissebb em - 
kezet sints a’ leány meradékokról, és azok
nak jussairól, hanem egy átallyában Almosnak 
maradékairól, kiken, minthogy a* fejedelmek
nek mind akkor, mind az azután következett

l) Id. ibid. pag. 260. et feq q .
m) Id. ibid. pag. 276. et férj. V ide Tabulas foederis hujus 

in Sam buei Adpendice ad Bonfin.- Hitt. Dec. V .  Libr.VŰ

C e
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időkben, minden hadakozásokban jelen kellett 
lenni, semmiképen nem lehet a’ leány magza
tokat érteni.

2) Hogyha azon esküvésnek formájában Almosnak, 
’s következésképen Árpád Hertzegnek leány 
maradékai-is bé voltak vólna foglaltatva, 
nagyon hibázott vólna Sz. István király, a’ 
midőn Abát, avagy Sámuelt, testvér hugjának 
Sarlottának férjét a’ magyar birodalomból ki- 
rekefztvén, Gisela féleségének kedvéért német 
Pétért válafztatta maga után a’ királyságra.

5) Nemtsak Sarlotta hugját, ’s ennek férjét Sá
muelt, hanem harmadik fzülött fiától Bernattol 
fzármazott unokáit-is, u. m, Agathát, Hedvi- 
gát, és a’ harmadikat-is, kinek neve nem tu- 
datik, nagyon meg - sértette vólna, nem ö reá- 
jok, hanem idegenre hagyván a’ koronának 
bírását n). És igy :

4. A ’ fellyebb fel jegyzett esküvésnek formájá
ban nem lehet Almosnak maradékain, a’ leány 
maradékokat érteni. Következésképen ámbár 
az Auftriai Ház leány ágon Árpádnak maradé
ka legyen-is, m ég-is mindazáltal nem fundál- 
hatná azon Magyar Orfzághoz keresett jussát.

n) Hogy Sz. István  királynak Im re  Hertzegen kívül több 
iiai , és igy unokái - is lettenek légyen, világos a '  Fran- 
tzia történeteknek íróiból. —  Henricus D u x  fráter Ot- 
tonis I. Imperatoris genuit Henrieum D u c e m ; hic genuit 
Henricum Iraperatorem et Gijelatn  vxorem Sttephani 
Regis Hungarorum. Haec genuit Aernardum ; liic genuit 
Id ám  Namucenfem, et Reginam  Francorum, et vxoreui 
Angalberti Alarchionis et Gertrudem  CoinitiíTam et Regi
nam Nacorum. A ndr. Duchesne Hiftor. Franc. Scriptor. 
T .  II . conf. D o n . Cornides Genealógiára Regum fecul« 
X I .  viventiura.



£. 272.
II. Zsigmond Királynak IV. Albert Auíiriai Her- 

t.zegrol tett rendelésén tellyességgel nem lehet az 
Auíiriai Háznak magyar koronához való jussát 
építeni; mivel;

1) Ámbár ö maga IV. Béla királynak, leány ágon 
hatod iziglen való maradéka lett légyen-is; 
de mivel semmi jussok nem volt a’ leányoknak 
Magyar Orfzágnak birásához, ö sem tehette

• azt a’ rendelést.
2) IV. Albert Auíiriai Hertzeg, nem Ersébettöl 

Zsigmond királynak testvér hugjától, hanem 
Bcatrixtól a’ Norimbergai Burgráfnak léanyá
tól fzületett fiú volt, és igy leány ágon sem volt 
ö IV* Béla királynak maradéka o)#

$) Zsigmond K irály-is, nem mint IV. Bélának 
unokája, hanem mint Máriának I. Lajos Ma
gyar Király első l'zülött leányának férje jutott 
a* magyar koronához, melly világos abból, 
hogy valameddig Mária élt és uralkodott, nem 
király, hanem tsak segítő Corregense volt önéki.

4) Hogy pedig Mária halála után királlyá lett, 
nem famíliája jussának, hanem égyedüi a’ Ma
gyar Nemzet hozzája való fzives hajlandóságá
nak túlajdonithatta.

5) Tudva vagyon a’ magyar fundamentornos tör
vényekből, és közönséges végezésekböl, hogy 
nálunk a’ törvénytevői hatalom, Poteftas legis- 
latoria akként vágyón a* Király és Orízág 
Rendjei között fel-ofztva, hogy égyiknek vé- 
gezése, a’ másiknak meg-egyezése és jóvá ha
gyása nélkül meg nem álhat. És igy , ámbár 
Zsigmond király, maga örökösévé tette volna- 
is IV. Albert Auíiriai Hertzeget; de mivel

*) G r r h a r d , R oo HvÖor. Auftriac. L. I V .  p. 136.

C  c  a
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abban az Orfzágnak Rendjei meg nem egyez* 
tek, semmi ereje nem lehetett rendelésének.

§• 273-
III. Miként lehessen V. Albert Auítriai Hertzeg- 

nek Ersébettel, Zsigmond Királynak leányával lett 
öí'zve házasodásiból az Auítriai Háznak magyar 
koronához való örökös jussát ki húzni, által nem 
látom, mivel:

1) Ersábet nem vólt Zsigmond Királynak Mariá
tól Lajos király léanyától, hanem a’ Tziliai 
Grófi házból fzármazott Borbálának Született 
leánya, kinek épen semmi jussa nem vólt a’ 
magyar koronához.

2) Es igy Albert Hertzcg, nem feleségének, ha
nem a* Magyar fö Rendek fzabad választásá
nak tulajdoníthatta magyar királyságát.

3) Elegendő tanúbizonyság erre Erse'betnek, férjé 
halála után való tselekedete, a’ ki nem reményi- 
vén, hogy méhében férfi magzatot hordoz
zon és fziillyön, önként meg - egyezett abban y 
hogy a’ magyar Rendek Lengyel Láfzló Királyt 
válasfzák a ’ magyar királyságra.

4) Igaz ugyan, hogy az Orfzágnak Rendjei Zsig
mond királynak kérésére, mind Ersébctnek, 
mind férfi máradékainak magyar királyságra 
való valafztatásokban meg*égyeztek p). De 
mivel az ö fia Kis Láfzló király, minden mag
zatok nélkül meg-hóit, ez az égyezés is füstbe 
ment.

5) A ’ mostan uralkodó Auítriai Ház, nem V. 
Albertöl, hanem III. Fridrik Tsáízártól vette 
eredetét. És igy

») Bonfin. i n  Appendice ad Dec. I V .  L .  VIII.

U:



6) Nem építheti Magyar Orfzághoz keresett j ussát 
V. Albert Auílriai Hertzegnek, Zsigmond Ki
rály második feleségétől ízületeit leányával 
Ersébettel való ölzve - házasodásán.

§• 274.

IV. Visgállyuk meg azt-is, miképen lehessen az 
Auítriai Háznak magyar koronához keresett örökös 
jussát III. Fridrik Tsáfzárnak egy felöl,más felöl pedig 
Corvirius Mátyás Királynak, és az Orfzág Rendjeinek 
1463. efztendöben lett meg égyezésékböl kihúzni. A’ 
környiil állások, és az akkor történt dolgok lég- 
J jbban ki - nyilatkoztattyák ezt az igasságot. —  
Ersdbet Albert királynak özvegye, fiának Kis-Lafz- 
lónák í'zületése után meg bánta előbbi tselekedetet. 
Annakokáért, hogy Lengyel Ldfzló királynak meg 
koronáztatását meg - akadályoztathassa, 1440. efzt. 
Pünköst havának 15. napján kisded fiát Székesfejér- 
váron meg-koronáztatta, a’ magyar koronát Vis- 
segrádról el-lopta, és zálogba vetette III. Fridrik 
Tsáfzárnak. —- q) Három Ízben-is visfza kérte azt 
a ’ magyar nemzet, sőt fegyverrel - is kénfzeritette 
ötét annak visfza adására. Mellyel nemtsak nem 
miveit Fridrik Tsáízár, sőt még Kis Láfzlótiak tú- 
torsága alól való ki. költözése és uralkodása után- 
i s , meg-tartotta magánál. Mitsoda jusson tsele 
kedhette ö ezt, itillye meg az igasságot fzereto 
világ. A’ költsönözö tsak addig tarthattya meg 
magánál a’ zálogot, mig a’ költsönözött pénzt a’ 
"költsönözö visfza fizeti. Nemtsak meg nem tartotta 
Fridiik Tsáfzár ezt a ’  törvényt, sőt minekutánna
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q) A e n e a s  S y l v i u s  de Rebus geftis Friderici I I I .  Impera- 
toris.  Chronic. T urotúi cap. 29.  C a l l i m a c h v s  de rebus 
ab Vladislao  Pólón, et Hungar. Rege geftis Libr. I.

Q



már Kis Lájzló meg hóit, ’s ö utánna Corvinul 
Mátyás válafztatott volna-is a’ királyságra, mind 
addig hintegette a’ gyiilölségnek konkolyát törvé
nyesen válafztatott Fejedelem és nemzet között  ̂
mig egynehánj' nyughatatlan elméjű Magyarok ki
rályok ellen pártot ütvén, ötét azzá válafztották ’s 
koronáztak volna Német Újvárban a’ királyságra.

$• 275* .

Minden Európai jól gondolkodó Fejedelmek a’ 
Római fzentséges Pápa II. Piusy sőt magok az Au- 
flriai lakosok-is bofzfzonkottak e miatt Fridrik 
Tsáfzárra, előre képzelvén törvénytelen tselekede- 
tének fzomorü következéseit. Valósággal soha sem - 
is volt e* két fzomfzéd Fejedelem között állandó 
békesség. —  Jól tudván azt Mátyás király, hogy nekie 
soha addig, sem belső, sem külső tsendessége nem 
lehetne, valameddig a’ magyár korona fejére nem 
tétetetnék: minden tehetséget annak visfza fzerzé- 
sére fordította. Sem a’ barátságos kérés, sem az 
özvegy királyné által tett adósság ki fizetésének 
igirete nem használván, kéntelen volt mind Fridrik 
Tsáfzár, mind a’ pártos Mag}rarok ellen fegyvert 
kötni. Halván ezt a’ pártosok, segítséget kértek 
Fridrik Tsáfzártol Mátyás ellen. Melly kéréseket 
nemtsak bé nem tellyesitette, sőt azt kívánta tö
lök, hogy az ö fejére tétetett magyar koronát tu
lajdon költségekkel és vérekkel oltalmazzák. Mind 
ezekből azt a* következést lehet ki-húzni, hogyö 
a’ hazafiak között támadott tűz által, egéfzlen meg 
akarta a’ nemzetet eröteleniteni, ’ s  vele úgy bánni 
a’ mint nekie tettzett volna. Mellyet a’ pártos Ma
gyarok efzre vévén, lassan lassan el • hagyták ötét,’s 
törvényes királyoknak hűségére vifzfza térvén, magok 
is fegyvert fogtak a’ Tsáízár ellen. Mátyás király 
írundázáltal nem a k a r ta  fejére tétetendő királyi kcu

406 :-rr,-vr■

o



4 0 7

rónáját ártatlan vérrel meg * festeni, hanem hadi 
seregeinek táborba való fzáilitása előtt, hozzája 
küldetett követe Vitéz János Varadi Püspök által 
fzemei eleibe terjefztvén a’ hadakozásnak fzomorú 
következéseit, újobban kérte’s intette ötét a’ magyar 
koronának visfza- adására.

§. 276.

Még ekkor sem hajlott volna Fridrik Tsáfzár a' 
király barátságos intésének tellyesitésére, ha ö , és 
testvér öttse VI. Albert Aultriai Hertzeg között, 
egy rosfz következésü atyafiságtalanság nem-tárna* 
dott vólna. Mind az ettől való félelem, mid ILP/mj 
R. Pápának intései által meg - gyözettetvén, nem 
mérefzlette a’ magyar koronának visfza adását to
vább halafztani, hanem következendő pontokban 
egyezett meg Mátyás királlyal, és a’ nemzettel:

1) Hogy nékie 60. ezer arany ̂ fizettessen a’ ;koroná. 
nak váltsagáert.

2) Hogy ö neki, hólta napjáig fzabad legyen a 5 
magyar király nevet viselni.

3) Hogy, ha Mátyás királynak semmi törvényes 
férfi maradékai nem maradnának, tehát vagy 4 
ő maga, vagy az ö férfi maradékai nyernék el
a’ magyar koronát.

6) Hogy ezen meg-egyezést nemtsak Mátyás ki
rá ly , hanem az Orfzágnak fö Rendjei-is jóvá 
hagynák, ’s meg - erősítenék.

5) Hogy Ö azon várasokat, mellyeket az Özvegy-, 
királyné Ersébet, nékie zálogba vetett, u. m.
Fraknát, Koboldot, Kis - Martont, Köfzögöt és 
Rohontzot hólta napjáig bírhassa, holta után 
pedig 40. ezer aranyon váltsak visfza azokat 
a ’ magyarok.



§ •  277 -

Igen kemény, és törvénytelen kívánságok voltak 
ezek. Miképen kívánhatott ö a’ korona váltsagáért 
60. ezer aranyat, meg nem foghatom, holott az 
özvegy királynénak Ersébetnek, 24. ezer forintok
nál többet nem adott r). Adott ugyan ö még több 
pénzt-is az özvegynek, de nem a’ koronára, hanem 
a z (§.276. n. 5.7 említett városokra, mellyekböl húzta 
is a* gazdag usorát. Azt sem lehet fel tenni, hogy a* 
24. ezer forinton felül való summát Kis-Láfzló király 
nevelésére fordította volna, mivel azon végre minden 
eíztendöben 24 ezer aranyat fizettek a’ Magyarok s). 
Azzal sem lehet Fridrik Tsáízárnak helytelen kí
vánságát fzépiteni, hogy mind Hunyady János, mind 
Mátyás király sok károkat tettenek Auliriának, és Ö 
azon kártételt akarta magának visfza-fizettetni. —  
y f  ki mint vet, úgy fzokott aratni. Ha ö Kis - Láfzlá 
királyt annak idejében ki-botsátotta volna tútorsága 
a ló l, ha a’ koronának visfza - adását nem halogatta, 
ha némelly nyughatatlan elméjű hazánkfiait törvé
nyes királyok ellen fel nem ingerlette, és magát a’ 
Nemzeteknek törvénye ellen magyar királlyá nem 
tétette volna: soha senki sem nyughatatlankodtatta 
volna ötét, senki sem fogott volna ellene fegyvert, sen
ki sem pufzritotta volna örökös tartományait. A* 
nemzeteknek törvénye fzerént, úgy bánhatik egyik 
ellenség a ’ másikkal, a mint nekie tettzik t) — 
Ekkor-is pedig nem ö maga, (mert ö mindenkor 
meg kívánta maga adaját), hanem fzegény jobbá
gyai lakqltak uroknak fejessége és fösvénysége 
miatt.

r) y ld  Franc. Kollár  Analect. Vindobon. T . II. y. 842.
s) Georg. Pray Annál. Reg. Hűiig, ad  A .  1447.

t )  Huíti in boítern omnia licent.



§• 278.
Azt sem lehet meg fogni, mitsoda jusson kíván

hatta ö a’ Magyaroktól, hogy, ha Mátyás király 
minden törvényes férfi magzatok nélkül meg-ha* 
lánd,nern más, hanem vagy ö , vagy az ö férfi mara
dékai nyerjék el a’ magyar koronát. —  Egy olly 
fzabad nemzetet, mint volt ekkor a’ magyar, senki 
sem kenfzerithette arra, hogy maga iundarnen- 
tomos jussainak és törvényeinek meg - sértő
désével, másnak javát munkálódja. Nem kívánhatta 
ezt azért, hogy 24. efztendeig gondját viselte koro
nánknak , mind azért, mivel fáratságának jutalmát 
rendkívül való módon meg - fizettette, mind pedig 
azért, hogy ollyan jófzógra adott költsön pénzt, 
melly nem Evsébet Özvegy királynénak , hanem a* 
magyar nemzetnek tulajdona volt. —  A ’ koronákat, 
nem a’ királyok adták a’ nemzeteknek, hanem 
ezek amazoknak; de nem olly véggel, hogy azo
kat a’ nemzetektől el idegenítsék, hanem hogy 
azok által más közönséges emberektől meg-külöm- 
böztessenek, és birodalmaikban meg erösitessenek. 
Innen vagyon , hogy minden Európai Orfzágokban 
a’ nemzeteknek őrizete alatt vágynak a’ koronák. 
Azért sem kívánhatta a ’ magyar koronát magának 
adattatni, hogy Kis ■ Láfzló királyt udvarában ne
velte, mivel ezt sem tselekedte ingyen, és ha úgy 
tselekedte volna-is, mint vér fzerént való attyafia 
tartozott vele. —  Azért sem, hogy egynéhány pár
tos Magyarok által magyar kiiályságra koronázta
tott, mind azért, hogy erre az egéfz nemzetnek 
közönséges meg-égyezése kivántatott, mind azért, 
mivel még akkor élt a’ törvényes király, Corvinus 
Mátyás. Nem hogy ditsösségére, sót minden józa
non gondolkodó ember itilete fzerént nagy kissebsé- 
gére fzolgált az ö nekie, hogy ö , mint az egéfz 
kereízténységnek fel-kenettetett feje, a’ magyaro



kát törvényes királyok ellen fel-tamafztván , fzün- 
telen ontatta az ártatlan vért. Azért sem, hogy 
Mátyás király sok kárt tett örökös birodalmáinak, 
mivel ö ezt nem másnak, hanem tulajdon fcjessá- 
gánek tulajdoníthatta.

0 *
$• 279.

Hogy pedig Mátyás király, és az Orfzágnak Rend
jei Fridrik Tsáfzár törvénytelen kívánságainak helyt 
adtak, tsudálni nem lehet. Tudva vagyon, melly 
felséges gondolatokkal volt eleitől fogva a’ nem
zetnek nagyobb réíze, és vagyon még most-is a* 
magyar koronának eredetéről. Kéfzebbek lettek vólna 
Orfzágoknak felét Fridrik Tsáfzárnak engedni, mint 
c ménnyei ajándéktól meg-válni. Corvinus Mátyás 
pedig böltsen által látta azt, hogy ö neki mind ad
dig, mig a’ koronát vifzfza nem nyerné, tsendes 
uralkodása nem lehetne. Tudta az Orfzágnak funda- 
mentomos törvényeit-is, mellyek fzerént tsak azok 
tartattatnak igaz és valóságos magyar királyoknak, 
’s azoknak rendelései ’s végezései lehetnek állan
dók, a’ kik a’ nemzetnek régi ízokása fzerént tör
vényesen meg-koronáztatnak. —  Más felöl az Os- 
mánok is sok gondot okoztak Ö nékie, és azon 
voltak, hogy mind a’ két Oláh orfzágot, és Bos- 
niat el-fzakafzthassák a’ magyar koronától. —  En- 
nekfelette Fridrik Tsáfzárnak sok törvénytelen bofz- 
fzontatásait, ’s királyi méltóságát alatsonyitő befzéd- 
jeit ’s vádjait-is meg-unta. Sőt attól-is nem ok nél
kül tartott, hogy álhatatlan jobbágyai annal több 
bajt fognak néki fzerezni, mennél tovább halafztya 
maga meg-koronáztatását. Ezek, ’s ézekhez hasonlá 
több okok indították ötét Fridrik Tsáfzár törvény
telen kívánságainak tellyesitésére. —  A’ mi pedig 
az Orfzágnak Budán egybe gyüllött Rendjeit és biz
tosait illeti, ök nemtsak jóvá nem hagyták Vitát
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János Váradi Püspök Fridrik Tsáfzárnak a’ magyar 
birodalom öröksége felöl tett igireteit; sőt mind ö, 
mind követ társai ellen kardot rántottak, és ha őket 
a’ királynak bölts befzédei'meg nem enyhítették vol
na , nem hifzem, hogy vérekkel be nem petsételték 
volna követségeket u). —  A ’ kik ezen égyességet 
jóvá hagyták is, nem olly indulattal mi vélték azt, 
mintha nekiek kedvek lett volna Fridrik Tsáfzár 
birodalmához , hanem azért , hogy reménységek 
volt Mátyás királynak fzámosan fziilettetendö férfi 
maradékaihoz, meilyben mindazonáltal nagyon meg- 
tsalatkoztak.

§• 280.

Melly erötelen fundamentomon építette légyen 
Fridrik Tsáfzár magyar koronához tartott jussát, 
ezekből világos. Magának is igen kévés reménysége 
volt nékie ahoz, másképen nem bofzfzontotta volna 
annyira, és annyifzor a’ királyt, és a’ magyar nem
zetet. A’ ki fzemesen meg visgállya Mátyás király
nak 32. efztendeig tartó uralkodása alatt történt 
dolgokat, meg tapafztallya , hogy néki senki több 
bajt, bút, nyughatatlanságot és költséget nem oko
zott, mint Fridrik Tsáfzár. Fiának fogadta ugyan 
ötét minap vele tett égyességben, sőt külső és bel
ső ellenségei ellen segítségére is kötelezte magát. 
Mellyet nemtsak bé nem tellyesitett, sőt mint mos
toha atya fzüntelen üldözte ’s bofzfzontotta ötét, 
és hol nyilván, hol titkon, hol maga, hol más által 
inditott ellene háborút. Sokfzor ki-mutatta ö ezt az 
ö Mátyás királyhoz való idegenségét, vagy igazab
ban fzólván , engefztelhetetlen gyülölségét, melly 
által oda tzélozott, hogy ötét meg-erÖtelenitvén a’ 
magyar koronától meg-fofzthassa. E’ végre lég - el-

u) Bfinfin. Dec. V . L. II.



söbenás Podiebrád György Tseh király ellen inger- 
lette fel ötét, azért hogy az kedvezett a’ Hujzfzi- 
táknak, sőt maga is követni láttatott Hufz Jánosnak 
tudományát x). —  Es hogy annyival könnyebben 
’s hamarabb el érhesse gonofz fel tételét, égy fe
löl az említett Tseh Királyt rekefztette ki II. Pál 
Római Pápa által az Anyafzentegyház’ kebeléből, 
másfelől pedig Mátyás királlyal fogatott ellene fegy
vert.

§. 281.

Vitéz János Efztergomi Érsek, a’ ki Fridrik Tsá- 
ízárnak titkos tzéllyát által latta, egy átallyában 
jóvá nem hagyta a’ Tsehek ellen inditatott hada
kozást, és előre meg jövendölte a’ rosíiz következé
seket. Még-is mindazonáltal, inkább engedett a* 
Tsáfzár fényes igiretei által meg vakittatott király 
a’ Római udvar unfzolásainak , mint az ö , ’s 
Haza boldogságát munkálódó tanátsosainak. E’ vég
re 1469. efztendöben nagy hadi sereggel ütött bé 
Morva Orfzágba, Brünt, Spielbergát, ’s Ol/nutzot 
el-foglalta , és a’ buzgó tseh Catholicusok által 
tseh királyságra koronáztatta magát. Innen Szile- 
siába és Lusatziába által menvén, a’ lakosokat ma-

jc) H ujz János volt egy Tseh Orfzági nagy tudós a ’ 15. 
fzázban , a ’ ki W ic le f  írásainak olvasása után a ’ K a -  
tholica E g y h ázn a k  P áp a  hatalmáról és tsalhatatlanságá- 
ról, az Indu/gentiákról, az az, a' bűn botsánatnak p én 
zen lehető vásárlásáról,  a ’ lelkeket tifztitó he ly rő l ,  Pn r-  
g a tn r io m ró l, és a ’ fzent mise áldozátról való tudo
mányát meg vetette, sőt az úri fzent vatsórát-is , vala
mint a ’ Kristus és az Apostolok tse leked ték , két fzin 
alatt adatni parantsolta. E ’ miatt 1415. efzt. a ’ Kon- 
stántziai fzent Zsinat eleibe idéztetett,  és Zsig/nond  
T s á fz á r  adott parolaja ellen , az  egybe gyűlt fzent 
A ty á k  által halálra itiltetvén, meg-égettetett.



ga hűségére való hit le tételre kénfzeritette. E’ nem 
remény lett történeten Podiebrádi György meg bofz- 
fzonkodván, előbbi fzandékát ’s igiretét meg vál
toztatta , és nem Mátyást, a’ mint magában el
végezte volt, hanem Uláfzlót, Kazemár Lengyel ki
rálynak első í'zölött fiát, tette a’ tseh Orfzági Ren
deknek meg egyezésével, minden birodalmainak örö
kösévé y). Eléggé unfzollotta ölet Mátyás Király 
tett igireteinek bé tellyesitésére, ’s eleget kérte ötét, 
hogy Uláfzlónak'Tseh királyságra lett válafztatásában 
meg ne égyezne: ö mindazáltal nem hogy bé tellye- 
sitette volna tsáfzári paroláját; sőt inkább titkon 
örvendvén e’ történeten, Uláfzlónak Tseh királyság
ra lett válafztatását meg erősítette, Kazemárt pedig 
a’ Lengyel királyt fegyverbe öltöztette Cotvinus 
Mátyás ellen.

§. 282 .

Ennekfelette a’ királynak távol - létele alatt Ha
zánkban is újabb tüzet gerjefztett. Eleve ki tanulta 
ö azt titkos kémjei által, hogy mind a’ papság, 
mind a’ világi tehetős urak zúgolódtak a’ király 
ellen, a’ reájok vettetett rendkívül való adó, ka
tona állítás, és tartás, királyi dézma z) , és egyné
hány papi jövedelmeknek, a* tseh, lengyel, és tö
rök hadakozásoknak folytatására lett forditatása 
miatt. A zt-is bizonyosan tudta, hogy a’ Papok
nak és a ’ nagy uraknak fzive el-idegeneden a ’ ki-

y )  Ennél a ’ Prodiebrddindl volt M átyás egynéhány efzten- 
deig fogságba, e ’ segítette ötét egy a ’ magyar királyság
ra , ez  adta nekie Katharina  leányát-is feleségiil. 

a) Királyi dézmának neveztetik magyar Hazánkban az az 
adónak neme, mellyet Sz. István király rendeléséből 
minden adó űzető ember tartozik minden efztendöben, 
minden jövedelméből a ’ Püspököknek fizetni.



rálytól; azért ö is mingyárt olajat öntött a’ már 
titkon gerjedő tiizre. Egy felöl Kazemér Lengyel 
királyt ingerlette Mátyás ellen, azt igirvén neki , 
hogy, ha ö a’ királynak távol letelé alatt Hazánk* 
ba bé üténd, vagy néki magának, vagy válarnely- 
iyik fiának fogná a’ magyar koronát meg fzerez- 
ni. Másfelöl némelly fösvény hazafiaknak, Papok
nak , ’s ezek között az Efztergomi Érseknek Vitéz 
Jánosnak fzemeiket el - annyira meg-vakitotta , hogy 
ök jobbágyi tartozó kötelességekről el-feletkezvén, 
Kazemér Lengyel királynak, a* ki 1471. efzt. 20. 
ezer emberrel Hazánkba bé tsapott, mindenütt ka
put nyitottak, és nékie többire minden várakat fel
adván, meg-is hódoltak. —  Ki nem láttya ezekből 
íridrik Tsáfzárnak álnok fortélyait? Mátyás király* 
is tsak ekkor vette magát eízre, és hogy a’ Hazá
ban támadott tüzet meg-ólthassa, hadi seregeinek 
egy réf'zét Tseh Orfzágnak határainál hagyta, más 
réízével pedig, meg-tsalván a’ vigyázatban álló 
Lengyel és Austriai katonákat, egyenesen Budára 
ment. Itten minden halafztás nélkül Orfzág gyűlést 
hirdettetett, és az oda fel gyülekezett Rendekkel 
azon tanátskozott, minémü efzközök által kellene, 
’s lehetne a’ Hazában támadott forgo fzelet Ie-tsen- 
desiteni. Mefzfze látó hűséges emberei azt javaslot- 
ták, hogy mindeneknek előtte az Efztergomi Érse
ket engefztellye meg, hogyha ö vifzfza térénd hű
ségére , a’ több pártos hazafiak-is fogják példáját 
követni. Ugy-is történt a’ dolog, mivel mihelyt az 
említett fö Pap a’ királlyal meg békellett, más pa
pok és magyar urak is le-tsendesedtek, magok ki
űzték a’ Lengyel és Austriai őriző katonákat a* 
nékiek által adattatott várakból, és királyi kato
nák őrizete alá bízták azokat. —  És igy, a’ mit 
Mátyás sok vér ontás nélkül végbe nem - vihetett 
vólna, tettetes engedelmessége, és a’ meg-sértetett
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fzivii hazafiak jussainak vifzfza-fzerzése által, kévés 
idő alatt, minden eröfzak nélkül tökélletességre 
vitte.

$• *83 -

Nagyon félvén attól Fridrik Tsáfzár , hogy a* 
király, a’ néki fzerzett bajt és bofzfzúsáz tételt 
meg-fogná bofzfzúllani, mingyárt jobb indulattal 
láttatott ö hozza lenni. Azon is nem keveset fzorgai- 
matoskodott ö , hogy mivel fzoros barattságban volt 
Mátyás a’ Burgundiái HertzeggelKárollyal, könnyen 
meg-akadályoztathattya fiának Maximiliáinnak, Ma
riával való öfzve házasodását. Erre való nézve egy 
ideig meg-fzünt a’ királynak bofzfzontátásától, vele 
1473. e ẑt- békességre lépett, mellyben a’ többi kö
zött, Kunegunda nevű leányát-is neki igirte felesé
gül. De ez a’ békesség sok ideig állandó nem volt, 
mivel a* Tsáfzár tellyességgel meg nem eméfzthet- 
vén azt, hogy egy törvénytelen ágyból ízületeit, 
és úgy fzólván, a’ porból a’ ditsösségnek lég-fel
sőbb póltzára emeltetett ember ágyékából (értette 
Hunyady Jánost Mátyásnak attyát.) fzármazott ifjú , 
az ö , és más királyi vérből eredeti fejedelmeknek 
orra elöl, Európának lég ditsöségéscbb koronáját, 
a’ magyar koronát el-nyerte /); azon vólt, hogy 
Ötét annak birtokából ki küfzöbölhesse. És igy, nem- 
tsak bé nem tellyesitette minapi igiretét, nemtsak 
feleségül nem adta ennek az Oláh vérből fzármazott 
embernek (a ’ mint tsufosan nevezni fzokta Corvi- 
nus Mátyást) Kunegunda leányát; sőt még Kazemér 
Lengyel király által-is gyalázatos kosarat adatott

j )  Mátyás királyon kívül három fejedelmek vágyódták a* 
magyar koronának el-nyerésére, u. m. Fridrik  Tsáfzár, 
Kaiem ér Lengyel k irá ly ,  és W ilhelm  Saxoniai hertzeg.



neki v). Ezzel sem elégedett meg, hanem, mineku- 
tánna Mátyás király, a’ Nápolyi királynak Fvrdi- 
nándnuk leányát el-jegyzette, és haza akarta volna 
hozatni, fegyveres embereket állított lesbe , olly 
véggel, hogy azt el-ragadtathassa. De, a’ midőn 
igy sem érhette el törvénj'telen tzéllyát, Mátyásnak 
udvari orvosát pénzéi meg - vefztegetvén , holtig 
magtalanná tétette az ifjú királynét. Mit nem mi
vel a’ fösvény irigység?

§. ü8 4 -

Könnyebben meg változtathatta volna a’ fzere- 
tsen maga feketeségét, és a’ párdutz a’ maga tar
kaságát , mint Fridiik Tsáfzár Mátyáshoz való 
irigy indulatait. Hogy eddig gyakorlott törvényte
len tselekedefeit újább roíz téteményeivel meg tetéz
hesse, adakozósága, és a’ Salisburgi gazdag Ér
sekségnek igirete által meg vefztegette Nemet Jánost, 
ezt az alávaló ágyból fzármazott, és a’ királyi kegye
lem által elsőben Egri püspökségre , Vitéz János 
halála után pedig, Efztergomi Érsekségre emelte
tett fösvény papot, ’s ö általa újabb zűrzavart in* 
ditott hazánkfiai között. —  Ez a’ háladatlan Sile- 
siai ember nemtsak a’ papságot, hanem a* magyar 
uraságot-is meg-vefztegette, és titkon fel ingerlette 
a’ király ellen. Ennek még első fzikrájában lappan
gó gonofz fzándékát az igasságos egek jó idején 
fel fedeztek, mellyeket ö eízre vévén, hamisan gyűj
tött 300. ezer aranyból álló mammonát magához 
vévén, Austriába által fzökött, és holta napjáig 
sok ártalmas tanátsokat koholt Hazánk ellen a) .—  
Végtére, hogy Fridiik Tsáfzárnak egyébb törvény

ig Cureus Annál. Sileűac. pag. 189, Cromcrus Histor. Lib 
X X V I I I .  p. 411,

d) Schm itt. Hiftor. Epifcopatus Agricnf. T .  II. p. 96.
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télén tselekedeteit el-halgassam, az által-is igen 
nagy sebet ejtett ö a’ királynak fzivén, hogy a’ 
Hufzfziták ellen inditatott hadakozásnak kezdeté
ben adott parolája ellen, Uláfzlót Kazemér Lengyel 
királynak idősb fiát, 1477. ei'zt. magához ki-hívta, 
és nem gondolván Sixtus Pápának, és az Európai 
fejedelmeknek ellen mondásokkal, bé iktatta a’ Tseh 
királyságba b).

§• 285.

Corvinus Mátyás, a’ ki terméfzet fzerent-is igen 
heves vérü, és a’ bofzfzúállásra hajlandó fejede
lem volt, nem fzenvedhette tovább Fridrik Tsáfzár
nak titkos és nyilván való törvénytelenségeit. E* 
végre, elsöben-is minden álnok fortélyait, bofzfzu- 
ság tételeit, és mind a’ terméfzet, mind a’ Nemze
tek törvényeivel ellenkezöj tselekedeteit, közönsé
gessé tett írása által egéfz Európa előtt fel fedette. 
Annakutánna három réfzre ofztván hadi seregét, 
1477. efzt. Austriába három helyen ütött bé, ennek 
minden nevezetesebb városait és várait el-foglalta* 
"sőt Bétset-is meg fzállotta. Ekkor vette éfzre Frid
rik T sáfzár, inelly veszedelmes dolog legyen az 
aluvó orofzlánt meg-haboritani. Valójában igen rosí'z 
környülállasok közé-is volt ö ekkor tétettetve , nem- 
tsak azért, hogy Kazeinér Lengyel király mellöle 
el állott, hanem leginkább azért, hogy magok az 
Austriai lakosok-is meg útálták ötét rendkívül való 
fösvénysége, és a’ király ellen gyakorlott törvényte
lenségei miatt. Annyira el-idegenedtek tulajdon job
bágyai ö tőle, hogy mihelyt a’ magyar seregek 
Austriába bé-ütöttek, mingyárt magok kapukat nyi
tottak bé fogadásokra. —  Illyetén Izomorú környül

h) C u r b u s  Annál. Silef. p. 193.
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íillasok kozott lévén Fridrik, előbbi negédséget félre 
tette, Beátrix királynéhoz és a’ királynak belső ta- 
nátsosához Iiángoni Gábor Egri Püspökhöz folya
modott, ’s ezeknek közben járások által fogott a’ 
királynak meg-engeízteléséhez, ’s ezeknek munkás- 
ságaáltal lépett vele békességre, mellynek kővet
kező nevezetesebb pontyai voltának:

1. Mátyás király minden el foglaltatott Austr.iai 
várasokat és várakat vifzfza ád ugyan a* Tsá- 
fzárnak: úgy mindazáltal, hogy ö minden mos
tan okozott hadi költségeiért 100 ezer aranyat 
fizessen.

2. Ennek bizonyosan leendő le-fizetéseért jót állya- 
nak az Austriai Rendek.

3 .  Hogy F r i d r i k  T sájzár, minden jusséiról, mely- 
lyeket a’ tnagyar koroná ki váltásának idején, 
annak jövendőbeli hibására, mintegy eröfzakosan 
keresett, mind magara, mind minden ö utánna 
következendő maradékaira nézve örökre le mond
jon.

4. Hogy a* fogoly katonák, minden pénz-váltság 
nélkül haza botsátassanak.

5. Hogy azoknak, a’ kik ezen hadakozás alatt 
más réfzre hajlottanak, engedelem adattasson.

6. Hogy valamint Uláfzlónak Kazemér Lengyel 
király fiának, úgy Mátyás királynak adattas
son a’ Tseh Orlzági bé-iktatás, invcjtitura c).

A’ melly békesség pontyait, minekutánna mind 
a’ két hadakozó fél tulajdon kezek alá Írásával, és 
petséttyeikkel meg - erősítették volna, a’ hadi sere-
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#) G e o r g . P r a y . Annál. Reg. Hung. T . I V .  p. 114. R e r a r d i  

Roo Hiftor. Auftriac, Lib. VIII. M i e c h o v i i  Chronic. 
Fölön Lib. IV. c. 72. C r o m e r i  Hiftor. Lib. X X I .  p. 417. 
et C l' r e i  Annál. Siles. p. 198.



gek fzéllyel ofzlottak, a’ fejedelmek pedig békes
séggel el-váltak egymástól.

§. 286.

A ’ kik Fridrik Tsáfzárnak mostani fzofongattatá- 
sait tapafztalták, oliy reménységben voltának , hogy 
ö soha többé még tsak mottzanni sem méréfzel Aid* 
tyás király ellen. —  Vólt is volna nekie elegendő 
oka arra. De mit nem próbál a’ nyughatatlan el
méjű ember? A’ mit erő által el nem érhet, álnok 
fortélyai által akarja azt végbe vinni. Nemtsak meg 
nem fizette Ö a’ békességnek első pontjában igirt 
summát, sőt inkább fziintelen rágalmazta Alátyás 
királyt, és világ eleibe botsátott motskos levelei 
által, garázdás, nyughatatlan, magáéval meg nem 
elégedő, másokéra vágyódó* fel-fuvalkodott, és a’ 
közönséges tsendességet háboritó embernek lenni 
nevezte. —  A ’ k irály, mint mefzfze látó fejedelem 
nem Ifzóval , nem is pennája ; hanem békességes 
tűrése, és nemes gondolkozása által tzáföita - meg 
hamis vádolásait. —  Közbirókat kért vele való pe
rének el - igazítására, még pedig ollyakat, ’s azo
kat, a’ mitsodásokat, ’s a’ kiket maga a’ Tsáízár 
válafztott. Ennél a Híg lehetne nemesebb tselekede- 
tet képzelni. A’ választatott közbirák, a’ környül- 
állásoknak fzoros meg-visgálása után nem a’ király
ban , hanem Fridrik nyakasságában és telhetetlen 
fösvénységében találták a’ fziintelen való ellenséges
kedésnek kútfejét. Lég ottan, hogy a’ Tsáfzár eízre 
vette a’ válafztatott közbiráknak égyenes fzi hűsé
gét , mingyárt félbe izakafztatta békességre tzélozó 
munkásságokat, és ollyakat küldött helyekre, a’ 
kik felöl előre meg-vólt gyözettetve, hogy azok 
ötét a’ békességnek első pontjában emlitett summa 
le-fizetésének terhe alól, bizonyosan fel-fognák óh 
dani. Mind jól tudta ezt A lá ty á s király, és azt-Í9
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Által látta, hogy Fridi iknek illyetén tétovázás! üenl 
tzéloznak vele való pőrének barátságos el-végzésé 
re, hanem inkább annak öregbítésére. Mindazonál
tal békesség fzeretöségének meg-bizonyitására mér
sékletté indulattyait, és a’ mint már annakelötte az 
Európai fejedelmeknek meg igirte, 1480. efzt. az 
Osinanok ellen vezette hadi seregeit.

§• 287.

Hová tzélozott légyen Fridiik Tsáfzár a’ fegyver 
(züllés idejének meg- hofzlzabitása által, meg-mu
tatta a’ királynak távól léteiében. Mikor lég job
ban nyomta volna a’ király az Osmanokat., mikor 
lég inkább reménylhette volna, a’ magyar koroná
tól el-fzakafztatott tartományoknak, u. m. Szerviá
nak, Bulgáriának, Rámának és Bosniának vifzfza- 
ízerezhetesét, akkor ütött bé a* Tsáfzár Sopron Vár
megyébe, akkor foglalta el, minden őrizet nélkül 
hagyatott várasainkat és erősségeinket, ákkor pufz- 
titotta lég-jobban Pannóniát. Lehetne e’ ennél na
gyobb törvénytelenséget gondolni? Mellyet meg-hal- 
ván a’ király, nagyon meg bofzfzonkodott, és mél
tó haragja tüzének ki-okadasára győzedelmes sere
geit két réíizre fzakafztván , egy réízét a’ Száva 
vize mellett hagyta, más réfzével pedig sebes lépé
sekkel vifzfza-tért, égyenesen az Austriai tartomá
nyokba ütött, és újobban el-foglalta azoknak min-t 
den nevezetesebb városait és erőségeit. A ’ Tsáfzár 
félvén ősi örökségeinek örökös el - vefztésétöl, a’ 
Római Pápához, és más Európai Fejedelmekhez 
folyamodott, ’s ezeknek közben járása által akar
ta Mátyást meg-engefztelni. Nem is volt ö a’ vele 
való meg-békelléstöl idegen; de mivel sem a’ mi
napi békességben ígért hadi költségét meg fizetni, 
sem a’ helyett az Austriai el-foglaltatott tartomány
nak egy réfzét a’ királynak által engedni nem akar-
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ía , ismét félbe fzakadott a’ békesség fzerzö bizto
soknak munkája. Mellynek az a’ következése lett, 
hogy a’ király i4 8 4 - efzt. ellene fegyvert rántott, 
Béts városát rövid ostroma után meg-vette, ebbe 
gyözedelmi pompával bé-jött , az el - foglaltatott 
tartományoknak és városoknak Elöjáróit maga hű
ségére eskettette, és azokban lejendö uralkodásának 
állandóságára , a’ lakosoknak terhes adaját meg- 
kissebbitette, ’s el-annyira magához vonta nemes 
tselekedete által azoknak fziveiket, hogy valamed
dig ö élt és uralkodott, tellyességgel vifzfza nem 
kívánkoztak az Austriai Háznak birodalma alá.

§. 2 8 8 -

Illyetén fzomorú következése volt Fridrik Tsá- 
fzár telhetetlen fösvénységének. Ö másnak ásott 
vermet, ’s azomba maga esett abba bé. —  Ö akar
ta Mátyást a’ magyar koronától ’s birodalomtól 
meg - folztani, azonban ö vefztette el ősi tartomá
nyait. — Ö fzüntelen ótsárlotta a’ királyt, de min
den motskai magára haramlottak vifzfza. —  Ö 
akarta amazt földönfutóvá tenni, azomban ö ma
gának kellett másutt menedék helyet keresni. —  Ö 
egéfz Európát fél-tárnafztotta a’ király ellen, sőt 
még az Osmanokat-is meg-bátoritotta; még-is nékie 
kellett Mátyástól békességet koldulni. Többire igy 
fzokott az járni, a’ ki magaéval meg nem elége- 
í'zik. Tulajdon kárán tapafztalta ö azt most, melly 
álhatatlan legyen a’ fzerentse , és hogy a’ kinek 
lég - gyakrabban mosolyog fzemei közé, azt fzokta 
lég inkább meg-tsalni. Midőn látná, hogy ö elégte
len volna a’ királynak el nyomására, a’ Római fz. 
Birodalombeli fejedelmeket akarta ellene fel fegy- 
verkeztetni. Öle mindazáltal a’ fzokott segítség adás
nál egyébre magokat nem ajánlották, fzemeire hány
ván sokfzori békességét javasló tanátsaiknak meg-



A V I

vettetését. Minekutánna tehát sem egy, sem más
féleképen nem boldogulhatott volna, kéntelen volt 
magát meg-alázni, a’ királytól békességet kérni, 
és ennek tökélletességre való vitelére, közbirákat 
válafztani. Ekkor-is pedig olly dolgokat kívánt tőle, 
meilyeket orfzágának kára, és királyi méltóságá
nak sérelme nélkül még nem engedhetett. Több 
helytelen kívánságait el - halgatván, ez egyet emlí
tem, Ha úgymond , Mátyás király el-foglaltatott Au- 
striai tartományait minden pénz váltság nélkül nékie 
yifzfza adándja, soha mig él, semmi boí'zízúsággal 
nem fogja ötét illetni. —  Melly képtelen kivánsá* 
gát mind a’ király, mind a’ békesség ízerzésre öfz- 
ve gyüllött koz bírák ki-katzagták. Még tukíjdon 
fia, Maxirifiilián Római király-is meg-ismerte attyá- 
íiak igaséágtalanságát , és gyakran únfzollotta ötét 
Mátyás törvényes kívánságainak tellyesitésére. Sem 
egyiknek, sem másiknak nem engedett a’ fösvény 
Tsáfzár, melly fejességével azt nyerte, hogy soha 
addig, mig Mátyás király élt, viízfza nem nyer
hette, fegyver által el-foglaltatott örökös tartomá
nyait. —  És igy a mit cl vámon meg akart nyerni, 
cC harmintzadon el-vefztette.

$■  2 89.

Nem más végből voltam illy hofzfz'as, a’ Corvi- 
nus Mátyás és III. Fridrik Tsáfzár között történt 
dolgoknak elp befzellésében, hanem hogy azokból 
nyilván ki tessék, mitsoda úton módpn akart Frid- 
rik Tsáfzár a’ magyar koronának bírásához jut
ni, ’s mi volt az oka, hogy azt sem ö maga, 
sem fia I. Maximilián el nem nyerhették. Hogyha 
minden réfzre való hajlás nélkül meg visgállyuk, 
mennyi kárt okozott legyen ö a’ magyar nemzet
nek; mennyi méltatlan bofzfzusággal illette nagyra 
termett királyunkat; [melly igen akadályoztatta az

>



Osmanok által el-ragadtatott tartományainknak vifz- 
l’za fzereztetését : egy í'zálnit sem lehet tsudálni, 
hogy a’ nemzetnek í'zive , mind ö tőle magától, 
mind fiától I. Maximiliánlól el idegenedett. —  Azon 
sem lehet bámulni, hogy a’ Magyarok a’ Rákos 
mezején 1505. efzt. tartatott közönséges gyűlésben 
illy végzést tettek: hogy soha idegen nemzetből való 
királyt nem válafztanak, és cC ki fsak javaslani - is 
mérefzelné azt valaha, minden jófzagától és fzabad- 
ságától fofztattusson meg d). Hány Ízben nem ger- 
jefztett Fridiik hazánkfiai között gyülölséget , és 
vifzfza-vonást? Hányfzor meg nem késértette őket, 
hogy töivényes királlyok ellen partot üssenek? 
Hanyfzor nem pufztitotta kedves Hazánkat? Hány- 
fzor nem akadályoztatta vitéz királyunkat az Os- 
manokon vett gyözedelmeiben ? — Egyedül ö volt 
az oka, hogy Bulgáriát, Szerviát és Rámát vií'zfza 
nem nyerhettük; hogy ellenségeink vérfzemet kap
ván Mátyás királynak halála után, minden meg- 
fzünés nélkül bofzíizontottak minket. Ha ö egyenes 
fzivü, ’s békességet fzeretö fejedelem lett volna, m 
magunk erejével-is ki Űzhettük volna a’ Törököket 
Európából, annyira rettegtek ök a’ Hunyadi név
től és maradéktól. Ezeket, és ezekhez hasonló tör
vénytelen tselekedeteit meg-fontolván a* Magyarok, 
és azt-is el nem felejthetvén , hogy a’ korona vál- 
tsagáért olly nagy summa pénzt fizettetett a’ Tsá- 
fzár magának; lég-jobb indulatu fiát, Maximilian 
Római királyt sem akarták Mátyás királynak 1490

d) Id. ibid. pag. 313. Nemtsak e z ,  hanem más környül ál- 
lasok-is okozták ezen közönséges végezést; nevezetesen 
T s e h  Ldfzlá  királynak ostobasága, igazgatásra való a l
kalmatlansága, terméfzeti tunyasága , ez az ezekből 
Hazánkra áradott sok gonofzok. Conf. Carol. Franc. P a l-  \ 
ma  Notit. Rer. Hungar. P. II. p. 484.Jeqq.
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efztendöben történt halála után, a’ Magyar biroda
lomnak kormányára ültetni.

§. 290.

Mitsoda jusson kívánhatta tehát Maximilián a* 
nemzettől, hogy Mátyás halála után az ö , és nem 
más fejére tetettessen a’ magyar korona, meg néni 
foghatom. —  Jól tudta ö azt, hogy az ö attya , 
nemtsak magát, hanem maradékait-is gyülölségessé- 
tette. —  Tudta, hogy a’ koronának váltsagakor ke 
resett jnssát, 1467. efztendöbeli égyesség által el
vetetette (§. 285. n. ,3.); és igy jól tudta ö azt, 
hogy nekie semmi bizonyos jussa nem volt a’ ma
gyar koronához. —  Azt mondhatná ugyan valaki , 
hogy Fridiik Tsáfzár nem volt az 1477. efztendö
ben fzerzett békesség harmadik pontyának bé-tellye- 
sitésére köteles, mivel kénfzeritésböl tselekedte ö 
azt, nem pedig teabad tettzésébcil, fegyver által 
ki-fatsartatott békesség volt az? Jól vagyon, volt e* 
valaha, és lefzen e’ valaha ollyan békesség fzerzes, 
mellyet vagy erofzak, vagy fegyver, vagy féle
lem ne ízűit volna? —  sT bókesság hadakozás által 

Jzereztetik. —  Hpgyha senki sem válna a’ fegyver 
által fzereztetett békességnek meg-tartasára köteles ; 
igy semmi ereje nem volna a’ nemzeték törvényé
nek , nem volna a’ köz-társaságoknak semmi tsen- 
dessége —  Aki ma valamit meg igirne, holnap is
mét meg-másolhatná azt, és igy az egéíz világ tsu- 
pa zűrzavar volna. —  Azt a’ ki fogást is tehetné 
még valaki, hogy ámbár Fridrik Tsáfzár köteles 
volt volna is maga réteéröl az 1477. efztendöben 
fzerzett égyességnek bé-tellyesitésére, de nem volt 
az ö íia Maximilián. Senki sem lakolhatik Ízűiéi
nek hibáiért , egy atya sem fofzthattya meg mara
dékait ősi jussaitól? —  Igaz ez a’ fel-tétel a* morá
lis, az az erkölisi dolgokban; de nem igaz a’ polt

v
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gári állapatban. A’ melly örökségeket a’ pártos 
atyák el-veí'zteuek, semmi jussa nintsen azokhoz 
a' fiáknak, ámbár hűségesek legyenek-is királyaik
hoz. —  Igaz ez a’ feltétel még ottan-is, a’ hol az 
örökségnek nem magok az atyák, hanem az ösök 
voltak keresői. Minthogy pedig FridrikTsáízár előtt, 
semmi jussa nem volt az Austriai Háznak a’ magyar 
koronához, hanem ö nyerte azt meg leg-elsöben-is, 
a’ mint kereste, akként le is mondhatott arról, ma
radékainak meg sértődése nélkül. A ’ honnan, midőn 
Mátyás királynak halála után, Maximiliánnak köve
tei az Orfzágnak Rendjeit a’ Mátyás király és Frid
rik Tsáízár között 1463. efzt. ízerzett békesség’ har
madik pontyának bé tellyesitésére emlékeztették vol
na (§. 27Ó.), kikatzagták ötét a’ Magyarok, és azt 
felelték k ö v e se in ek , hogy az el múlt essönek nem, 
kell köpönyeg.

§• 291.

Keveset hajtott Maximilián ezen feleletre, és 
még kevesebbet attyának magyar koronához 1463. 
efzt. keresett jussáról való le-mondására. Tudván ö 
azt, hogy Corvinus Mátyás halálával, a’ nemzet
nek vitéz indulatrya meg-tsökkent, és hogy ö né- 
kie, nem Hunyadi János hamvából fzármazott erős 
orofzlánnal, hanem a’ puha Tseh Láfzlóval avagy 
Uladislaus Dobzseval volna dolga, nagy reménysé
ge volt, mind el-vefztett ősi tartományainak viíz- 
fza-fzerzésére, mind magyar koronához való jussai
nak meg-újitására. Valósággal úgy-is történt a’ do
log , mivel mihetyen a’ Német Birodalombeli feje
delmektől bérbe által vett katonáival Austriába bé- 
ütött, minden ellent - állás nélkül el-foglalta azt, és 
a’ lakosokat-is maga hűségére esküvés által le-kö- 
telezte. Innen a’ dunán túl való kerületbe tsapott , 
Sopron, Vass, Vcízprim, Fejér Vár megy éket, cs a*
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magyar királyok régi koronáztatásának ’s temetsé- 
gének helyét Székesfejérvárt hatalma alá vetette, 
és nem lévén senki is, a’ ki ellene fegyvert fogott 
volna, az ott lakó fö nemességnek nagy réfzét ma
gához vonta fényes igiretei által. Itten még meg 
nem állapodott, hanem hadi seregét egyenesen Bu
da vára alá vivén , annyira el-rettentette a’ nyúl 
fzivii királyt, hogy lég ottan békességet kért ö tőle, 
és, nemtsak az Austriai tartományoknak vifzíza 
adasában, hanem a’ koronának, történhető halála 
után léendö által engedésében is vele meg - égye* 
zett e). Ezt a‘ Hazára nézve mind káros, mind 
gyalázatos békességet, nemtsak maga a’ félénk ki
rály, hanem, a ’ mellyen lég inkább bámulni lehet, 
meg az 1491. efzt. tartatott Budai közönséges gyű
lésben jelen lévő Rendek -közül - is sokan meg-erö- 
sitették J).

§. 292.

Hogy az Austriai Háznak magyar koronához 
való jussa ezen Orfzág gyűlésében bé - vétetödött, 
sok okai lehettenek. Nevezetesen pedig:

1. Tseh Láfzló királynak terméfzeti puhasága, 
és mind a’ polgári, mind a’ hadi dolgoknak 
kórmányozásában való tudatlansága , a’ ki 
mingyárt meg-koronáztatása után a’ henye élet
nek, ’s kiváltképen Mátyás király özvegyével 
való törvénytelen társalkodásnak adta magát.

2. Mátyás királytól maradott hadi seregnek meg- 
kissebbitetése, az úgy neveztetett győzhetetlen 
fekete seregnek fzéllyel ofzlása.

3. A ’ még fzolgálatban maradott seregeknek téli 
nyugodalomra lett küldetése.

e )  C a s p .  U r s i n i  V e l i i  A u c t a r iu m  D i p l o m á t ,  p a g .  238 
et  f e q q .

f )  Id- ibid. p. *60. et U62.



4- A* királynak és hadi vezéreknek vigyazatlan- 
sága; de kiváltképen,

5. A* király belső tanátsosainak, u. m. Bakáts 
Tamás Győri Püspöknek és fő Kantzellárius- 
nak, Bátort István Erdélyi Vajdának, Orfzág 
Láfzlónak és Rozgonyi Láfzlónak, Fridrik Tsá- 
fzár aranyai által lett meg bélyegeztetések.

Ezekre lévén a’ békesség fzerzés bízottatva, az 
Orlzág’ Rendjeinek hire ’s meg-egyezése nélkül, pén
zen adták el Hazajokat, mellyen annyira feLindul- 
tak nemelly jó ízivii hazafiak, hogy, ha a’ vallás 
nem mérsékletté volna indulattyaikat, nem hifzem, 
hogy ők véreikkel bé ne petsételték volna köve
tségeiket.

S- 293.

Nem sokára meg mutatták a’ Magyarok , hogy 
ö nékik Tseh Láfzló király Fridrik Tsáfzárral és 
Maximilián Római királlyal fzerzett békessége egy 
átallyában nem tettzett. Mingyárt a’ következett í’zá- 
zadnak elején, u. m. 1505. elztendöben a’ Rákos- 
jnezején tartatott közönséges gyűlésben semmivé 
tették azt, és a’ mint fellyebb is emlitém vala, olly 
végezést tettek ottan , hogy soha semmi idegen vér
ből fzármazott fejedelem ne válafztasson magyar 
királyságra (§.289.) Hogyha az akkori környül álla
sokat meg-visgállyuk, nem lehet ezt az ö végzése
ket rofzra magyarázni. — A ’ magyar nemzetnek 
Corvinus Mátyás uralkodása alatt volt virágzó álla- 
pattyának meg - gondolása öfztönözte őket arra. —  
Tulajdon tapasztalásaikból tudták ök azt, hogy a* 
magyar haza mindenkor boldogabb volt honnyai, 
mint idegen Fejedelmeknek uralkodásaik alatt. —  
Jól tudták, sőt keservesen tapaí'ztalták ök azt, hogy 
az idegen nemből eredett királyok , mindenkor 
jobban kédveznek tulajdon nemzetekbelieknek , mint
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a’ ízületei! Magyaroknak. Nem ezeknek, hanem 
amazoknak tanátsaikkal élnek. A’ valóságos haza 
fzeretö fiakat ki-küfzöbölik a’ fö tiíztségekböl, és a’ 
lég-felsőbb póltzokra is idegeneket ültetnek. Ezek 
pedig nem hogy munkálódnák a* Hazának boldog
ságát; sőt inkább minden tehetségeiket annak el
nyomatására fordittyák! ! ! Ennekfelette gyakorta 
emlékeztek Mátyás királynak gyözedelmeiröl , és 
fegyverével keresett, de immár el • veíztett tarto
mányoknak fzámáról. Olly nagy külömbséget ta- 
paíztoltak ők Corvinus Mátyás és Tseh Láfzló király 
között, mint a ’ nyári napnak és hóidnak világa kö
zött •— Nem felejthették - el a’ tudományoknak és 
ízép mesterségeknek előbbi virágzó állapattyát. — 
Könyves ízemekkel néztek viízfza a ’ hadi dolgok
nak Hunyadiak alatt tündöklő voltára. Azoknak 
uralkodása alatt egéfz Európa úgy rettegett a ’ ma
gyar névtől , mint hajdan a’ Rómaiak Hannibál 
emlékezetétől, és a’ napkeleti ’s napnyugoti Euró
pának lakosai Attilának hirétól. —  Szüntelen fze- 
meik előtt forgottak azok a* viízfza • fzerezhetetlen 
károk, mellyeket nemtsak a’ magyar nemzetnek , 
hanem egéfz Európának okozott Fridrik Tsáfzár- 
nak fösvény indulattya. Ezek a’ mostan említett, 
és ezekhez hasonló több okok indították a’ M agya
rokat a’ Rákos mezején tartatott Gyűlésben tett vé- 
gezésre. Egyedül abban hibáztak, hogy eleve nem
gondolkodtak végzések tellyesithetésének hathatos 
efzközeiröl. —  Kár után Jzokott a Magy ar tanulni.

§* 294. *

Mihelyt ez a’ Rákos mezei végezés fülébe ment 
Maximiliannak, mingyárt egynéhány ezerből álló 
hadi sereggel hazánkba tsapott, és elsőben is 
Posont íz állotta-meg. Tseh Láfzló k irály, kinek sem 
pénzé, sem katonája nem volt elegendő, a* Tsá>
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tzár haragjának meg - enyhítésére hozzá követeket 
küldött, és unokái közül egyiknek, vagy a’ másik
nak, t. i. vagy Károlynak, vagy Ferdinándnak igir- 
te feleségül egy-fzülött leányát Annát g). Tettzett 
Ugyan MaximilLánnak ez a’ fel-tétel; mindazáltal 
meg nern elégedett ö azzal, hanem a’ Rákos me
zei végezésnek el • törlésére, és az 1491. eízt. íz ér
zett békesség tzikkelyeinek újonnan való meg-erösi- 
tésére kénfzeritette a’ királyt és a’ Rendeket. —  
Ekkor vették a ’ Magyarok efzekbe, hogy á' harag 
hafzontalan legyen erő ntflkül. Midőn ízemeik eleibe 
terjefztette volna a’ király Maximiliánnak kívánsá
gát, tsak tétováztak, soha fel nem tudták efzek- 
kel érni, minémü efzközök által lehetne e’ hívatlan 
vendéget nyakokról le-rázni. í— Ha pénzek ’s ka- 
tonájok volt volna elegendő, örömest akartak vol
na vele küfzködni. Szerették vólua Rákosi végzé
seket állandóvá tenni, és igy minden idegen vér
ből eredett fejedelmeket a’ koronának birtokától 
el zárni, hogyha annyi erejek, mint kedvek lett vol
na végzéseknek tellyesitésére. Ha valaha, most leg
inkább fájlalták Mátyás királynak halálát, a’ ki 
egéfz Európának rettentésére volt. —  Ekkor jutott 
efzekbe győzedelmeskedő hadi népe, ’s kiváltké
pen pedig győzni ’s halni túdó fekete serege. —  
Ekkor képzelték magoknak annak a’ ditsöségnek 
kellemetes árnyékát , mellyet Hunyadi János , és 
attya nyomdokait követő nagy fia fzerzetc volt a* 
magyar nemzetnek. Mindazáltal tsupán üres képze
lődések vólták ezek, a’ valóság pedig el műit, és so
ha sem-is tért többé vifzfza, ’s mind addig vifzfzasem 
fogtérni, valameddig a’ feiebaráti fzeretet, égyesség, 
és a’ köz jóra való igyekezet í'ziveinkben fel nem
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g )  C á r . F r a n c . P a l m a  Notit. Rer. Hungar. Part, I I ,  
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ébrednek. —  Végtére, minekutánna elméjeknek sok 
ide ’s tóvá való hányasa után |emmi menedék he* * 
lyet nem találtak volna magoknak, kéntelenek vol
tak Maximilián kívánságát tellyesiteni, és az ö tőle 
egyenes ágon fzármazandó férfi maradékoknak 
magyar koronához való jussát meg-újítván, meg
erősíteni h).

295.

É történeten búsongó íziveiket nagyon meg • ör
vendeztette II- Lajosnak fziiletése. Tellyes remény
séggel voltak ok a* felöl, hogy az a’ királyi tse- 
mete valósággal bé-tellyesiti a ’ Rákos mezei közön
séges végezést. E’ végre nem is várhatták annak 
tökélletes fel - nevekedését, hanem már nyóltz hól- 
napos korában meg-koronázták. Még igy sem tsiig- 
gedett el I. Maximilián reménysége, hanem, mintha 
előre meg-érzette volna az ezután 20. efztendÖk- 
kel következett Mohátsi vefzedelmet, újabb égyes- 
ség által kivánta maradékainak magyar koroná
hoz keresett jussait meg-erősíteni. Ez a’ Tseh 
Láfzló királlyal kötött újabb fzövétség, Posonban, 
1515. eízt. ment végbe, mellyben II. Lajosnak Maximi- 
liárt unoka léánya Mária; Ferdinánd Aufiriai Her- 
tzegnek pedig Manetr Láfzló király leánya jegyeztet- 
tek-el, olly fel - tétellel, hogy, ha semmi férfi ma- 
redékjai nem-lennének Lajosnak, az ö halála után 
vagy testvér nénnye Mnna ’s vele együtt Ferdi* 
dinánd, vagy ezeknek férfi maradékai nyernék el a* 
magyar koronától. Tudjuk azt, hogy a’ régibb magyar 
fundamentomos törvények fzérent, a’ fö Rendeknek 
hírek ’s meg-egyezések ellen égy magyar király sem

h) C a s p . U r s i n i  V kl ij  Auctaríum Diplomát, pag. 268-
*) Id. ibid. pag, 228. J ec!H'



házasodhatott kJ. Jól tudta ezt Láfzló király; még
is fiának és léanyának hazasitásokban ezzel ellenke
zőt tselekedett. Ez okon Perényi Imre akkori Ná
dor - Ispán, hivatalbeli kötelessége fzerént egy áta- 
Jyában ellene mondott a’ Láfzló király és Maximi- 
lián Tsáfzar között, az ö, ’s Orfzág Rendjei Ilire 
’s meg-égyezése nélkül fzereztetett fzovettségnek l).

§• 296.

Amit sem Fridrik, sem Maximilián Tsáfzárok el 
nem érhettek, tökélletességre vitte azt I. Ferdinánd 
Auttriai Hertzeg. 11. Lajos ártatlan királyunk, 1526. 
efzt, a* Mohátsi fzerentsétlen iiközetben maradt, 
semmi magzatokat nem hagyván maga után m). Az 
ott életben meg - maradott felsőbb és alsóbb rendű 
nemesek, elméjekben forgatván Fridrik Tsáfzárnak 
törvénytelen tselekedeteit, ’s Hazánknak Tseh Láfz
ló és II. Lajos királyok alatt volt boldogtalan sor
sát, Tokajban égyüve gyűltek, a’ Rákos mezei 
közönséges végezést meg-újították, és nem gondol
ván Tseh Láfzlónak Maximiliánnal 1515. efzt. fzerzett 
fzövétségével, Zápolya Jánost válafztották a’ ki
rályságra. Bátory István akkori Nádor Ispán, áki 
ifjúságától fogva nem fzenvedhette Zapolyát, ellene 
mondott e’ királyi valafztásnak, és Sz. András Ha
vában Posonban Orfzág gyűlést tartatván, a’ Tokai * l)
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k) A l b e r t i  Regis Decret. an. 1439.  Art. 2°- ^  mqritatta- 
ne Jlliarum nojirarum agemus cum  Con/ilio Praelato- 
r u m , et Baronum  ac N obilium  R cgn i nojtri Unga- 
riae. Nec non cognatorum ac Proxim orurn, atque fu b -  
ditorum  Regnorum ac Pucatutim  no/trorum.

l) C a k o l . F r a n c . P a  l m a  Notitia Rer. Hungar. Part. II.p. 51$.
m) E ’ fzerentsétlen ütközetnek ’ s ennek Izomorú követke* 

zéseinek hiftoriáját meg lehet olvasni Osmanograjidm  
III. R é t ié n ek  136- 14Z. tzikkelykéiben.



gyűlést a’ Haza fundamentomos törvényeivel ellen
kezőnek lenni kiáltotta, annak minden végzéseit 
semmivé tette, Láfzló királynak 1491. efzt. Maxi- 
miliánnal ízerzett fzövetségét meg - újította, és az 
ottan jélen lévő Nemesek által I. Ferdinándnak 
ádatott hivatalt a’ királyságra. E’ miatt olly nagy- 
tiiz támadott a’ magyar Hazában, mellyet sok fzáz 
ezer ember vérének özöne sem olthatott - el. Olly 
Hagy Ínségbe esett két egymással vetélkedő fejede
lem miatt nemzetünk, mellyet ha fzáz nyelvem 
volna-is, és ha Cicero ékesen Pzollasának tehetsé
gével bírnék-is, még sem tudnám vóltaképen le - 
befzélleni. Mivel, minekutánna János király válto
zó elméjű hazafiai által el - hagyattatott, vetélkedő 
társa által egynéhány Ízben meg ■ gyözettetett, és 
királyi koronájától meg-fofztattatott volna, Lasky 
Jromos Sziradiai Wajda tanáts adásából (kinél tsak- 
nem két efztendeig ett kegyelem kenyeret.) Solimart 
Török Tsáfzárhoz folyamodott segítségért. —  Ez 
a’ vad terméfzetü Fejedelem kapott az alkalmatos
ságon, és 152Z. efzt. hadi seregével a’ Száva vizén 
által jővén, özön módjára el - borította fzegény 
Hazánkat, Ferdinánd réfzére hajlott tartományokat 
Buda városával égyetembe el-foglalta, Perányi Pé
tert a’ koronával együtt el-fogta, és előbbi méltód 
ságábavisfza is helyheztette a’ fzamkivetetett királyt,

§• 297.

A ’ minémü öröme volt János királynak a’ ma
gyar koronának visfza-nyerésen, épen olly nagy 
volt fzomorúsága, Solimannak segítségéből Hazánk
ra háramlott rofz következéseken. Ezeknek el - 
hárítására, egynéhány ízben meg- kínálta Ferdinán- 
dot a’ békességgel, de semmire sem mehetett vele. 
Bátory István Nádor Ispán, mindenkor ellene volt,
’s inkább akarta hazáját a’ kegyetlen ellenségnek



Izolgaságába ejteni, mint Zápolya ellen való gyü- 
jölségét le - vetkezni. I l l y  nagy ereje vagyon a’ fze- 
mélybeli boslzuság kivénásnak az emberekben! 
Valameddig ö élt, soha lég kisseb hajlandósága 
sem volt addig Ferdinándnak a’ János királlyal va
ló meg • békellésre. De mihelyt ez a’ gonoíz hazafi 
irigy lelkét testéből ki fútta, mingyárt fel - kezdett 
Hazánk boldogságának napfénye derülni, és a’ két 
egymással vetélkedő Fejedelmek, 1538* efzt. követ
kezendő pentokban égyeztenek meg egymással.

1) Hogy János király egy átallyában le mondjon 
Soliman Tsáfzárral való fzövetségéröl.

2) Hogy holta napjáig bírja Buda várasát, Ma
gyar Orfzágnak felét, Erdélyt pedig egéfzlen.

,3) Az ö halála után az egéfz magyar birodalom 
Ferdinándra fzállyon.

4) Halála után élő özvegye elégedjen meg meny- 
nyegzöi ajándékjáva/ n), és a’ Zápolya Háznak 
örökségével.

5) Hogyha férfi magzatokat hagyna János király 
maga után, azok semmi just ne tartsanak a’ 
magyar koronához, hanem elégedjenek meg ősi 
örökségeikkel, és a’ Szepesi Gróf nevezettel.

E’ Hazánk javára tzélozó békesség tzikkelyeit 
nemtsak bé nem tellyesitette János király; sőt gonofz 
udvari tanatsosainak, u. m. Martonosi Györgynek, 
Petrovits Péternek, és E. Török Bálintnak ingerlé
seikre, Tordán 1540. efzt. tartatott közönséges gyű
lésben, meg - másolta előbbi igireteit, és azután 
tsak hamar következett halálos beteg ágyában arra 
kérte említett tanátsosait, hogy Isabellától fzületett 
kisded fiánák János Zsigmondnák fejére tenni igye
kezzenek a’ magyar koronát.

= = = = = = = =  4.3.3

n) jános király 140. ezer aranyat moringolt «  a i ,  igin 
mennyegzöi ajándékba, tsabclla  feleségének.
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§- 298.
Valósággal be* is tellyesitették ök János királynak 

végső akarattyát, és iningyárt el - temettetése után 
meg - koronáztatták János Zsigrnondot az Erdélyiek 
által. —  Héjába emlékeztette Ferdinánd az Özvegy 
királynét és a’ tutorokat a’ fellyebb meg-jegyzett 
békességnek tzikkelyeire, héjaba kérte tölök visfza 
a’ koronát. Ök nemtsak nem engedelmeskedtek a’ 
királyi parantsolatnak, sőt a’ mi több, Solimun 
Torok Tsáízár oltalmába ajánlották a’ kisded feje
delmet. Hazánknak visfza- fzerezhetetlen kárára 
örömest fel is válalta azt Soliman, mivel 1541- 
efzt. hadi seregével ki-jővén, a’ barátságnak Jzine 
alatt Buda varosával egyetemben Hazánknak nagy 
réfzét el-foglalta, és adó fizetőjévé tette, Isabelláf 
pedig kisded fiával együtt Erdélybe küldötte által. 
Hlyen következése volt János király Soliman Tsá- 
fzárral való fzövetségének. Meg - békéllett ugyan ez
után égynehány efztendökkel Isabella Ferdinándal, 
és a* koronát is visfza-adta ö nékie; de ez által 
még sem fzabadulhatott meg kedves Hazánk a’ 
Török fzolgálat alól, hanem abban egelz I . Leopold 
Tsáfzárnak uralkodásáig meg maradott. Ennek 
fzerentsés kormánya alatt derült fel Hazánknak 158. 
efztendeig fetét homályban tévelygő arany napja, 
’ s ekkor lett az Auftriai Háznak valóságos öröksé
gévé , a* midőn az 16 8 7 . efzt. tartatott Posoni Or- 
í'zág gyűlésben, illyetén nevezetes végzések tétettek, 

i) Hogy II. slndrás király 1222. efzt. ki-adott 
arany bullájának 31. tzikkelye, mellynek ereje 
mellett, Szabottsága vólt a* Rendeknek funda- 
mentomos törvényeinket, és nemesi fzabattságain- 
kát sértegető királyaink ellen Jegyvert fogni, 
tellyességgel el - töröltéssen 0).

f>) C on fíilu t. Lenpnldi nnn. i 6^y. J)ecr#t. I V .  A rt, 4.



2) Hogy a’ magyar korona öröké legyen az Au- 
ílriai Háznak, és mindenkor az első í'zűlott 
férfi iillyöa a’ birodalomnak kormányára p).

3) Hogyha Leopold Tsáfzárnak férfi maradékai 
el - fogynának, vagy II. Károly akkor uralkodó 
Spanyol Orfzági király, vagy ennek férfi ma
radékai nyerjék el a’ magyar koronát q).

• 4) Hogyha pedig, mind I. Leopoldnak, mind II, 
Károly Spanyol királynak férfi maradékai tely- 
lyességgel ki-halnának, akkor a’ királyi válafz- 
tásnak regi jussa térjen - vijzfza a’ nemzetre r)t

%. 299.

Úgy láttzik, nem-is gondolokozott még ekkor 
arról Leopold Tsáí'zár, kogy az ö tulajdon fiaiban 
el-foggyon az AuílriaiHáznak férfi ága, másképen 
leány meradékairól < is gondot viselt volna. Jósef

........  —  435

p) Ibid. Art. 2. §. 1. ,,Univerfi SS. et O O . regrii Hungáriáé,
„ et  paTtium eidera aunexarum declarant, quod a modo 
„ in  pofterum , neminem alium, quaiu alté titulatae fuae 
„Caefareae  et Regiae Majeftatis propriis ex lumbis fuis 
„defcendeatium JU a/culum  H aeredem  P rim o g e n itu n l 
„ i n  perpetuum, pro legitimo fuo Rege et Dominó Unt 
„ h a b i t u n ,  etc.

q) Ibid. Art. 3. „Q uodíi  verő ejusdem fuae Caefareae et 
„ R e g ia e  Majeftatis Sem cn m a fc u lin u m  deficere co n tin - 
„g e re t : ex  tunc iftiusmodi devolvendi et fufcipiendi Re- 
„giminis fucceflio redundet et tranfeat , in Sereniííimi 
,,quoque H ifp a n ia n u m  P eg is  , D o tn in i Caroli I I .  pa- 
„riformiter m a fc u lin u m  fé m é n ."

f)  Ibid. „ E o  verő in cafu , quo tam alté nominatae füae 
„Sacrae  Caefareae et Regiae Majeftatis, quam praefati 
„Sereniííimi Hifpauiarum Regis mafeulinum fémén defi- 
„ c e r e t : avita et vetus approbata confuetudo praerogct- 
„ tivaque praefatorum Statuum  et Ordinum  in E lectio - 
„ n e  et Coronatione Regurn, fu u m  locum  hubeut
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és Károly két nagy várakozású fejedelem fiainak virág
zó ifjúsága tellyes reménységet nyújtott önékie férfi 
maradékainak ezer iziglen léjendö fzaporodásokra. 
Még maga is olly erőben volt, hogy bizodalma lehetett 
harmadik feleségétől Eleonóra Magdalénától ízületté- 
tendö fzámosférfi tsemetéihez. De, a’ mihez lég in
kább bízik az ember, lég gyakrabban abban fzo- 
kott meg-tsalatkozni — Jósef első fzülött fia, az 
Aufiriai birodalmaknak örökös fejedelme meg-hóit 
életének lég fzebb idejében, és semmi férfi maradé
kot nem-hagyott maga után. Aki második fzülött 
fiának Károlynak virágzó efztendeit, erejét, és fzép- 
ségére nézve Vénus isten afzf'zonnyal vetélkedő ked
ves feleségéhez Ersábet Kristinához vonfzó hajlandó
ságát ismerte, úgy gondolkodott, hogy a’ Hapsbur- 
gi-Aufiriai Háznak tsemetéi soha sem fzáradnának* 
el. Szült-is nékie -fzép Ersébetje egy Leopold nevű 
fiat, de fzületése által fzerzett Örömét tsak hamar 
történt halála keserűségre változtatta. E’ férfi mag
zatjának el - enyéfzése után fzüleítek Mária Théré
siét és Mária Anna két leányai, ö utánnok édes 
annyoknak Ersébetnek mehe bé-záratott, melly 
miatt nem kévés gondja ’s bánattya volt VI. Ká
roly Tsáfzárnak. Ahozképest, hogy ősi birodalmai, 
halála után, égymástól el ne fzaggattassanak, mind 
Aufíriához tartozó örökös tartományaiba, mind 
pedig Hazánkba bé vitte az úgy neveztetett Prag- 
matica Sanctiot, melly fzérént nemtsak az Auftriai 
Házból fzármazandó fjérfi, hanem léány maradé
kokra - is ki terjefztetett a’ magyar birodalomnak 
öröksége.

$• 3 ° o .

Élne felejtsük, hogy I. Leopóld Tsáfzárnak 1687. 
efztendöben tettvegezése Jzérént, senki sem kénfzerit- 
hétté volna a ’ magyar nemzetet az Auíiriai Ház leány
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ágon fzármazandó maradékjainak királyságra való 
emelésére (§. 298. n. 4.); hanem akármellyik Euró
pai Fejedelem közül válafzthatott volna magának 
királyt. A ’ Leopold Tsáfzár és magyar nemzet ko
zott fzerzett égyesség, jus és kötelesség VI. Károly 
Tsáfzár halála után tökelletesen meg-fzüntek vóh 
na. Maga kebelében - is találhatott volna nemzetünk 
ollyanakat, a’ kik, mind familiájoknak régi difzére, 
mind tulajdon virtusaikra nézve érdemesek lettenek 
volna a ’ koronára, önként el.halgatták Maximilián, 
Rudolf és II. Ferdinánd királyok alatt kapott sérel
meiket , el-felejtették I. Leopóld alatt történt Eperjesi 
méfzárlás által fziveiken ejtetett sebeiknek fájdal
mait, és tellyesek lévén Károly Tsáfzárnak Maria 
Therásiátol fzármazandó unokáinak kégyelmességé- 
hez, ’s a ’ magyar nemzethez mutatandó háladatos- , 
Ságokhoz, önképen meg ajándékozták é gyenge 
fejedelem afzfzonykát, ’s ö utánna következendő 
férfi *s léány maradékait a’ magyar koronával s j.
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s) Caroli VI. Imp. ct Reg. Decret. II. Ann. 1723. Art. 2. 
§. 5. In defactu fe.xus rnafoulini Sacratiffimae C'aefareae 
et Regiae Majeítatis, Jus haereditarium fuccedendi in 
Hungáriáé Regnum , et Coronam , ad eandemque partes 
pertinentes Provincias et R e gn a,  jam diuino auxilio 
recuperata et recuperanda, etiam  in fe x u m  A ugujiac  
Domus fuae A ufriacae fo cm in cu rn , primo loco quidem 
ab altefata, modo regnante Sacratil'fima Cael'area «t 
Regia Majeftate. Dein in hujus defectu, a  Divo olim 
Jofepho.------- His quoque deficientibus, ex  lumbis D i 
r i  olim L eo p o ld i , Imperatorum et Regum Hungáriáé 
defeendentes, eorundtímque legitimos, Rom ano-Catho• 
licos Sucnefores , utriusque fe x u s  A u fr ia e  A rchiduccs  , 
ju x t a  Jiabilitum  per Sacratiffimam Caefaream, ac Re- 
giam Regnantem Majeftatem, in aliis quoque fuis Re- 
gnis, et Provinciis Haereditariis, i n t et extra  G^rma- 
niam  ű t is ,  ete.



Tudták ok azt eleve, hogy Károly Tsáfzár halála 
után olly nagy tűz fogna Európában támadni az 
Auítriai örökös tartományok miatt, melynek m eg
óvására sok magyar vérnek kellene ki - omlani. De 
ok attól sem ifzonyodtak meg, hanem az Auítriai Ház
hoz vonfzó fzivqs hajlandóságoknak és tettetés nél
kül való hivségeknek meg-bizonyítására kéfzek 
voltak magokat ’s maradékaikat minden történhető 
velzedelemnek el-viselésére le - kötelezni. A’ mit 
ekkor fzóval fogadtattak, tselekedeteik által-is bó 
tellyesitették azt, VI. Károly Tsáfzárnak 1740. efzt. 
történt haláig után.

$•

A’ ki figyelmetesen meg - olvassa jelenvaló Írásom 
nak ezen fzakafzát, könnyen által láthattya, kinek 
’s minek tulajdonithattya a’ mostan uralkodó Fel
séges Ház magyar koronához keresett jussát. Bi
zony nem Árpád Herzegtöl léány ágon való ízár- 
mazásának , mert ez által soha semmit sem nyert 
volna (§. 271.) —  Nem Zsigmondi Király IV. Albert 
Auítriai Herzegröl tett rendelésének, mert senki 
sem adhat idegen jófzágot másnak ajándékba (§< 
272. —  Nem-is V. Albert Király Zsigmondi léányá- 
yal Krsábettelvaló öfzve házasodásának, mert ö a’ 
Nemzetnek fzabad teetzéséböl vál^fztatott király
ságra, és ámbár ez az örökség férfi maradékaira - 
is ki terjesztetett volna, de meg-fiiint Kis Láfzlá- 
nak halála után (§. 273.) —  Még kevesebbé III. Frid- 
rik Tsá&ár Mátyás királlyal 14Ó3. efzt. tett égyes- 
ségének, mivel ö azt 1477. efzt. el-vefztette (§ 235
n. 3. conf. §. 159-n. 3.) Nem I. Maximiliánnak, ki
nek tellyességgel semmi jussa nem lévén a’ magyar 
koronához, mind az 1491. mind az 1506. efztendö- 
beli meg égye?;ést eröfzakosan fatsarta ki a’ magyar 
Nemzettől, (§. 391.) —  Nem - is T$e(i Láfzló\i\xk\y-
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nak ugyan említett Maximiliánnal kötött házasság
ra tzélozó fzövetségének; mert annak, mint a* 
hazai fundamentomos törvényekkel és fzokásokkal 
ellenkező dolognak a’ nemzetnek képét viselő Ná
dor-Ispán Peréni Péter aliene moudott (§. 295.) — 
Nem ezeknek, mondom; hanem a* Magyar Nem
zetnek I. Ferdinánd Auftriai Hertzeghez , az ö férfi 
maradékainak el • fogyása után pedig, égyenesen 
’s egyedül Mária Therésiához való ízives hajlandó
ságának, és fegyhetetlen hűségének tulajdonithattya 
a’ Fels. Auftriai Ház fzent koronánknak, ’s az ahoz 
tártózó fzép tartományoknak örökös birodalmat, és 
minden más Európai uralkodó fejedelmek felett va
ló ditsosségét és boldogságát.

§. 302.

Nem elmémnek haszontalan képzelődései ezek, 
hanem valóságos történt dolgok. Ha én nem emlí
tem -is, tudja az egéfz világ a’ magyar nemzetnek 
1741. és több következett efztendökben mutatott 
hivségét és érdemeit. Nyóltz hatalmas Fejedelmek 
támadtanak Mária Therésia ellen édes attyanak ha
lála után, hogy ötét ősi birodalmaitól meg-fofzthas- 
sák, és látván fzomorú körnv iilállásait, még előre 
gyözedelmi éneket fájtának örömökben. Akármerre 
fordította mindenfelől fzorongattatott gyenge király
nénk fzemeit, sohonnan sem reményiheteit segítsé
gét. Nem Tseh Orfzágtól, mellynek naggj^ait a’ fran- 
tzia pénz annyira meg - vakította, hogy ök hajlan
dóbbak voltak Károly Baváriai válafztó Fejedelem
hez , mint örökös királynéjokhoz. —  Nem Szilesiá- 
tói, mert ez kéntelen volt Fridrik Prussiai Király 
sípjának hangja után tántzolni. —  Nem a’ német 
A ll-fö ldtő l, Fiederlandiától, mert ezt adófizetés alá 
vetette XV. Lájos Frantzia király. —  Olajz Orfzd- 
g* tartományaitól sem , mivel ezeket a’ Spanyol ’s
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Nápolyi Királyok és a’ Modenái Hertzeg el-foglal
ták. —  Még kevesebbet felső és alsó Auftriától, 
mivel ennek lakosai, önnön magok védelmezésekre- 
is tehetetlenek voltak. Enúekfelette édes attyának 
végső efztendeiben folytatott török hadakozás 
miatt mind kintstartó ládái ki üresitettek, mind 
hadi seregeinek (zárna meg fogyott, a’ próbált ka
tonák haza-botsátattak, és tsak az ifjabbak ha- 
gyatattak meg fzolgálattyokban, többire ollyanok, 
a’ kik soha sem láttak ellenséget. Mindezeket jól 
rneg hányván vétvén nagyra termett fejedelmi Afz- 
fzonyunk, a’ magyar nemzet tapafztalt nemes in- 
dulattyához folyamodott, ’s ezt serkengette gyenge 
ortzáin izéméiből aláfelé hempeíygö víz gyöngyei
nek árja által, ennek oltalmába ajánlotta karjain 
viselt tsetsemö első fzülött fiát, birodalmainak örö
kösét II. Jóseftit. Mellyen a’ jelenlévő Magyarok
nak fzive el-olvadván, fel lobbant abban lappangó 
vitézi tüzöknek fzikrája, ’s mindnyájan arra köte
lezték magokat, hogy ök nemtsak vagyonaikat, 
hauem életeketis kéfzek lefznek az Auíiriai Háznak 
ditsosége mellett fel-áldozni.

$• 3°3-
Szóval jelentett fzives hajlandóságoknak ki - nyi- 

latkoztatására, minden parafzt ülésre (portára) egy 
gyalog, és minden nemes ülésre egy lovas kato
nának ki-állítását rendeltének. E’ mellett azt-is e l 
végezték, hogy, ha a’ í’zoros környül-állások ki- 
vanándják, minden nemes vagy maga fzeméllye 
í’zerént üllyön tel, insurgdljon, vagy zsóldba fo
gadott fegyveres vitézt köldjön maga helyett t). —  
Továbbá, hogy mind a’ hadi seregeknek tartására,

t) Vid. M á r i á é  T h e k e s i a e  Decret. 1. árt. L X I I I .
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mind a’ hadakozásnak folytatására elegendő ereje 
legyen kedves királyoknak, nemtsak meg-öregbí
tették a’ közönséges adót, hanem minden papi ’s 
világi uraság, ki ki tehetségének mérteke fzerént, 
pénzel is segítette ötét. —  Sőt a’ mi lég inkább 
ízembe ötlik másoknak, mindnyájan arra kötelezték 
magokat, hogy, ha a’ közönséges költségnek kút
fejei a’ hosfzas hadakozás miatt ki fzáradnának, 
kéfzek leíznek minden aranyból ’s ezüstből kéí'zült 
házi efzközeiket a’ pénz verő házakba küldeni, ’s 

azokat a ’ közönséges fzükségnek ki - pótolására for
dítani. Ezt a’ íizives magok le - kötelezését nyomon 
követte a’ valóság-is. Mingyárt minden Vármegyék
ben ízéinek botsátattak a’ Marsnak lobogó zál’zlói, 
mingyárt minden népes városokban hangzottak a* 
musika fzerfzámok, a’ magyar ifjúságban fel-gyúl- 
ladott ősi vitéz vere, önként ’s örömmel futottak a* 
záüzlók alá, magok fegyvert kértek az Elöjároktól, 
és mintha gyermekségektől fogva abban neveltet
tek volna, úgy tudták magokat abban gyakorlani.—• 
Valamerre fordúlt az ember, senkit mást nem fzem- 
lé it, kedves királyoknak védelmezésére kéfziüö ifjú
ságnál. —  Nem kénfzeriteni, hanem a’ fegyvert fo
góknak mindennapi fzaporodása miatt, sokakat 
honnyába visfza-kellett küldeni.—  A ’ nemes ifjak - 
is nem kölömben ízorgalmatoskodtak hadi efzközeik- 
nek kélzitgetésében, mint a’ serény hangyák a’ téli 
takarmánynak öfzve - hordásában, és mintha ugyan 
mennyegzöi vendégségre kellett volna nekiek menni, 
úgy ékesgették fzin- ruháikat, hizlalták könnyű 
paripáikat, tifztitották ’s élesítették fegyvereiket, 
és allig várták azt a’ fzempillantást, mellyben pi
ros véreikkel festett gyözedelmi kofzorút tehesse
nek gyenge fejedelem afzfzonyoknak fejére. —  Nyis
sátok fel Európának leg-nagyobb folyóvizei, Duna,AU 
bis és Rajna zúgó ajakaitokat, hirdessétek nemzetünk-
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nek méltó ditsiretét, ’s tzáfollyátok meg minket hü- 
ségtelenséggel vádoló ellenségeinket. —  T i , ti vagytok 
ízemmel látott tanúbizonyságaink, miként futottak 
a’ bajúfztalan, fodoritott ’s poros hajú, és fodros 
ingii Frantziák, a’ bajúfzos, tsimbókos üstokü, és 
zsíros hajú Magyarok előtt u).T i tapasztaltátok, melly 
nagy félelem fogta el Bavariának lakosait, halván 
zsoldos katonáinknak közelgetéseket.— Tulajdon fülei
tekkel hallottátok ti a’ magyar fzablyáknak ellen
ségeink nyakai körül való tsikorgását. —  Egéfz 
Európa tanúbizonyságunk lefzen abban, hogy égye- 
dül a’ Magyar nemzetnek vitéz karja ’s kardja 
tartotta meg Mária Thcrésia fején a’ magyar ko
ronát, az Auftriai Ház is meg vallya ezt örömmel, 
és ha meg - eskütt ellenségeink nem irigylették vol
na, ’s meg most-is nem irigylenék ditsösségünket, 
édesebb gyumóltseit élezhetnénk, akkor hozzá mu
tatott hivségünknek.

.  ; ’  $• 3 ° 4 -

Ha ennél több jeleit nem mutattuk volna-is az 
Auítriai Házhoz való hivségünknek, még-is ez 
az egy-is elegendő lehetne irigyeinknek be-tor- 
koíására. Nemtsak azóltától fogva, miólta annak 
örökös birodalmába ajánlottuk magunkat, hanem 
már akkoron is, midőn ennek felséges őse ditsös- 
ségének első gráditsára fel lépett volna, elegendoké- 
pen még-mutattuk hozzá való fzeretetünket. Tudva 
vagyon, mit mi veit Ottocarus Tseh Orfzági király
I. Rudolf Tsáfzár ellen. Ez a’ kevély fejedelem 
nehezen fzeúvedvén, hogy egy fíabsburgi Grófi 
Házból fzületett hadi vezér nyerte ei a’ tsáízári

u) I l l y  tsúfos fzokkal i l leti  B á b e l  és N in iv é  motskos k ö r te 

re k n e k  S zerzője  Ho f f n a n n  é des  nemzetünket.



koronát, el - tökéllette magában, hogy öl et: mind 
méltóságos hivatalijától, mind Auftriai birodalmá- 
tól még-fosíza, mellyhez ö nagyobb just akart 
tartani. Rudolf Tsáízár, mint mesfze látó ’s békes
séget fzeretö fejedelem, el halgatta sok titkos és 
nyilván való bosfzontatásait és békességes tűrése 
által akarta ötét eízére hozni. Mit nyert fzelid ma 
ga viselése által? a z t , hogy Ottocarus még jobban 
meg-bátorodván, hadat inditott ellene. Iílyen kör- 
nyiil állasai között senki sem volt Rudolf Tsáfzár- 
nak hűségesebb baráttya Kán Láfzló magyar király
nál, a’ ki ötét nem ízóval, nemtsak pénzel, ha
nem egéfz hadi seregével segítette, és nemtsak el
nyomta a’ Tseh királyt, hanem életétől-is meg
fosztotta. —  Es igy nem másnak, hanem egyedül 
Kán Láfzlónak és a’ Magyarok vitézségének ko- 
fzönhette Rudolf Tsáízár előbbi méltóságában, és 
Auítriai tartományainak birtokában lett tsende$ 
meg - maradását.

§• 3°5*
Innen-is ki tettzik tehát, hogy a’ magyar nem

zet mindenkor nagy fzives hajlandósággal viselte
tett az Auftriai Házhoz. Elegendő tanúbizonyságai 
ennek a’ fellyebb említett történetek. Nem elmém
nek hafzontalan költeményei, hanem valóságos 
meg-lett dolgok ezek,, mellyeknek igasságáról ha 
talám kételkedne valaki, olvassa meg a’ históriákat, 
meg - tapafztallya befzédemnek igasságát. —  Vajha 
annakokáért illendöképen meg fontolnák ezeket azok, 
a’ kik lég-ártatlanabb tselekedeteinket is rosfzra 
magyarázzák, a’ kik mind úntalan ótsarolják nem
zetünket, és az égefz világ előtt kissebiteni akarják 
jó hírünket és nevünket. Tellyességgel Jmeg nem 
foghatom* mi áltál érdemiettük ezen hozzánk va
ló nagy idegenségeket. Ha józanon tudnának gon
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dolkodni, nem gyűlölni, hanem ölelgetvén tsókol- 
gatni kellene bennünket, hogy őket magunk kárával 
urakká tettük, ’s meg gazdagítottuk, hogy arany 
’s ezüst termo bányáinkat nékiek által adtuk, és 
hogy helyekbe hozzuk búzáinkat, borainkat, hizott 
Ökreinket, sertéseinket, juhainkat, halainkat, fzár- 
nyas állatainkat, ’s a’ t. Ha mi ezeket nem mi vél
nénk, el merem mondani, nem pengene annyi arany 
’s ezüst pénz piatzaikon, nem mennének olly gyak
ran a’ vendéglő házakba , öfztövér konyháikkal 
is meg kellene elegedniek. Azt fzoktak ugyan fze- 
mcinkre hányni, hogy ök azokért arany ’s ezüst 
pénzel fizetnek minékünk. Jól vagyon, de hol ve- 
ízik ezeket, bizonyára nem az ö magok, hanem a’ 
magyar hegyekből ásott és veretett arany ’s ezüst 
pénzekkel.

§. 306.

Felettébb ízembe ötlö dolog az, hogy ök egy 
nemzetnek sem vefzik annyi hafznát, mint nékünk; 
még is mindazáltal égy nemzetet sem gyűlölnek any- 
nyira, mint minket. A ’ Frantzok, Olafzok és Német 
Alföldiek fzüntelen üresitik erfzényeiket holmi apró
lékos találmányaik és kezek mivei á lta l, mi pedig 
rneg töltyük. Amazok sem bort, sem búzát, sem 
húst, sem egyébb konyhára valót nem hordanak 
nekiek , sőt inkább még azt is, a’ mit mi véres 
verejtékeinkel keresünk és adunk nékiek, fzájaikból 
ki kapják. Mások bírják zsíros hivataljaikat, mi 
pedig azokat is által engedtük nékiek: még is mind
azáltal amazoknak terdeket ’s fejeket hajtanak, 
minket pedig gyűlölnek és ótsárolnak Mihelyt két 
’s három ezer forintokat rakásra verhetünk, közik- 
be jővén, ’s közöttök lakván, hazánkat üresitjük, 
’s fzegényebbé téfzük. Töbnire minden tehetős Mág
násaink közöttök tekeregnek, ’s közöttök tékozol-
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ják el magyar orfzági jövedelmeiket. Mikor lég job
ban forrott0 volna a’ múlt Török háborúnak tüze, 
akkor támadtak eílenekpa’ Német A lfö ld iek , akkor 
vonták vifzfza uralkodó fejedelmünknek tartozó efz- 
tendei adajokat. Mi ellenben akkor is tsendesen vi
seltük magunkat, és, ámbár ezer okaink lettek volna 
a’ zúgolódásra, mégis meg nem nyitottuk ajakain- 
kat, hanem inkább a* lég nyomorúságos időkben 
is engedelmeskedtünk, és a’ mivel tartoztunk, kélt
séggel meg adtuk, minden vagyonainkat a’ köz 
jónak öregbítésére fordítottuk, önnön magunk ’s 
gyermekeink tenkely, zab, ’s kukuritza tsutká lifzt- 
böl sült kenyereket ettünk, kévés gabonáinkat pedig 
a ’ táborozó hadi seregeknek tartására adtuk. —  
Akkor hoztuk lég több pénzeinket hozzájok, ’s ak
kor gazdagítottuk őket lég inkább, mikor minket 
lég inkább motskoltak, ’s lég nagyobb ellenségeik
nek lenni tartottak bennünket. Tudakozzák meg tsak 
kalmárjaikat , pofztó, arany, ’s ezüst míveseiket, 
manufacturistaikat, fabricansaikat, fzabóikat, tsiz- 
madiáikat, Ilimmel varróikat ’s a’ t . , majd meg 
mongyák ö k , mennyi ezreket hagytának nállok 
köntösökben bujálkodó nemes ifjaink és aízfzo- 
nyaink. Bártsak vigyázóbbak lennének már vala- 
hára magyarjaink, és ne fzegenyitenék magokat, ’s 
édes Hazájokat, egy két napig tartó pompájokért.

§• 3<>7-

Talám ugyan azt fzenvédik ellenségeink nehezen, 
hogy egéfz Európa nemes indúlatú nemzetnek lenni 
tart minket, hogy mindenkor ditsérettel ’s tifztelet- 
tel emlékezik rólunk? Hogyha méltatlanok volnánk 
azokra, bizonyosan másként itilnének ’s befzéllené- 
nek felölünk. Avagy talám azért bofzfzonkodtak 
reánk, hogy mi nem fzolgaságban, hanem nemesi 
fzabadtságbau ízületeit, és abban élni ’s meg halni



akaró nemzet vagyunk? Nintsen a’ termélzetnek ne
mesebb ajándékja a’ fzabadtságnál, ibelly nélkül 
nem okos, hanem oktalan valóság az ember, mely- 
lyet még az értelem nélkül való állatok is fzeiet- 
nek, ’s annak el vefztésén bánkódnak. E’ világi 
fejedelmeknek is nagyobb ditsöségére ’s halznára 
vagyon haegy fzabad , mind fzabadtságoktól meg {bíz
tatott nemzeten uralkodhatnak. A ’ fzolgaság félelmet, 
gyülölséget és hüségtelenséget fzokott ízülni; ellen
ben a’ ízabadtság bizodalmát, fzeretetet, hivséget, 
és állandóságot. Vagy talátn azért kissebitettek ben
nünket jó hírünkben 's neveinkben, hogy mi őseink
ről reánk maradott törvényes jussainkat vilzlza 
adatni kívántuk? Hogyha mi ezt nem miveltiik vol
na, mi magunknak lettünk volna ellenségeink, lég 
késsöbbi maradékaink is átkozták volna sírjaink
ban nyugovó hamvainkat. Ha mindazokat, meílyek 
egynéhány efztendök alattjrajtunk történtének, tud
ták ’s látták volna ellenségeink, másképen itiltenek 
volna felölünk. —  Ha ök ízemmel látó tanúbizony
ságai lehettenek volna régi Constitutióink, az az, 
f'undamentomos törvényeink fel íorgattatásának , 
lett nemzeti nyelvünk fzámkivetesbe küldetésének, 
10. 12 ’s több efztendökig fzolgált érdemes hazánkfiai
nak hivatallyaiktól lett meg f’ofztatasának, ’s he
lyeikre éretlen, tudatlan, nemtelen, ’s minden ta* 
paí’ztalás nélkül való ifjak tétetésének, törzsökös 
nerfies famíliáink’ meg utáltasának, ’s a’ t. el me
rem mondani, ö magok is érzették volna kapott 
sebeinknek fájdalmait, magoknak is meg esett vol
na rajtunk a’ ízivek. Utollyára azt sem halgatha- 
tom el, hogy a ’ Török háború alatt lévő ízük eíz- 
tendökben kévés terméseinket i s , kéntelenek vol
tunk a’ táborozó seregeknek tartására adni, ma
gunk pedig gyermekeinkéi , házi tselédeinkel , és 
lzolgainkal együtt, árpa, zab, teukely, sőt imitt
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amott kukuritza tsutka Iifztböl sült kenyerekkel eny
híteni éhségünket. Hói lehet ennél nagyobb nyomo
rúság, hol nagyobb sérelem? Lehetetlen egy fzabad- 
ságban fzületett, ’s ahoz fzokott nemzetnek ízivén 
fájdalmasabb sebnek esni, ízabattságától való meg 
fofztatásánál. Nemtsak az okos, de még az okta
lan állatok is fzeretik a’ fzabad életet, ’s készeb
bek a’ levegő égnek minden változásait éhen ’s 
fzomján el Szenvedni, mint kalitkákba bé záratva 
vendégeskedni. —  A’ melly nemzet terméfzeti fza- 
badtságától meg fofztatik, nintsen abban semmi vir
tusra való vágyódás, semmi elevenség, semmi hafz- 
nos találmányokra és mesterségekre alkalmatos elme, 
a’ mint ezt a’ Portugalliai, Spanyol, Olafz, és több 
despotismus, az a z , fzabad uralkodás igája alatt 
nyögő nemzeteknek példája bizonyittya.

§. 3°3-
Hogyha ezeken a’ minket fzüntelen ótsárló és 

gyűlölő embereken annyi sebek ejtettek volna, mint 
mi rajtunk; nem hifzem, hogy ok azokat olly bé- 
kességes tűréssel fzenvedték volna, mint mi. Ez előtt 
négy efztendökkel, úgy fzólván, még fzükséget sem 
láttak, már is meg nem tartoztathatták magokat 
az Elöjárók ellen való morgolódástól, Aliig kisse- 
bitetett meg a’ kenyérnek mértéke, mingyárt a’ 
külső városokbeli kenyér sütőkre rohantanak, és 
házaiknak ablakait ’s ajtait bé vervén, eröfzakosan 
el vették tölök kenyereiket, házi bútorjaikat öfzve 
törték, ’ski hányták, magokat pedig fzitokkal, átok
k al, ’s imitt amott ütlekekkel is illették. A ’ midőn 
a’ hadi adó fizetés réájok vettetett, házaiknak bé
reit fel emelték, portékáiknak, ’s mesterségeknek 
árrát fel verték, kéttzeresen, ’s négyfzeresen is meg 
nyertek azt, a’ mit magok adóba fizettenek. A ’ te
hetős lakosok, a’ bé vett fzokás fzerént, töke pén-
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zeikböi tizet adtanak fzázból a’ fejedelemnek, ma- 
gok pedig negyvent ’s Ötvent vontának azoktól, a ’ 
kik tölök költsön pénzt kértenek. —  A ’ mester 
emberek kéttzerte is drágábban dolgoztának, mint 
annakelötte, a’ kereskedők pedig meg gazdagultá- 
nak a’ sok nyereségből. —  Egy fzóval, soha sem 
vólt még közöltök annyi uzsorából elő kerefztény 
zsidó, mint egynéhány efztendöktöl fogva, a’ kik 
abban helyheztették lég nagyobb boldogságokat, ha- 
felebaráttyaikat meg tsalhattyák. Én magam ugyan 
nem tapafztaltam, nem is akarom tapafztalni; de 
bezzeg tapasztalták mások , ’s tapníztalták 1790. 
eíztend. sok tzifra köntösökben bujálkodó magyar 
urak és afzfzonyok. Nem tsak semmit nem veíz- 
tettek tehát a’ házi gazdák, a’ kereskedők , a’ kal
márok , a’ fabricánsok, manufacturisták, a’ kézi 
mívesek, és az uzsorások a’ hadi adó fizetés által, 
sőt még nyertének; a’ sütök, méfzarosok, molná
rok , és eleség járulók fzemlátomást meg gazdagúi- 
tanak. —  Még is fzüntelen panafzolkodtak, ’s zú
golódtak az Elöjárók ellen, meg hóit fejedelmünk
re pedig II. Jósef Tsáfzárra kígyót, békát réa kial- 
tottanak, gyakorta motskos leveleket, pasquiluso- 
hat hánytanak ki ellene, és még akkoron is, mi
dőn ö halálos nyavalyájában sinlett volna, illyetén 
pokol kohából került Írást ragafztottanak palotájá
nak falaira:

yT parafztoknah istene, nemességnek se'rtöjc
yT polgároknak gyötröje Hát me'g is éle' x) ?

Magatok láttyátok barátim, melly nagy háladat- 
lansággal voltatok lég nagyobb jól - tévőtökhöz , 
ahoz, a’ ki titeket, a’ tudatlanságnak és babona- 
ságnak kötelei alól fel óldozott, a’ ki elméitek.

jcJ Dér Bauern Gott, D é r  Adél Spott
Die Burgcrsnoth Ifi dér noch nicht todt?
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bek vakoskodó fzemeit fel nyitotta, a’ ki veletek 
barátkozott, nyájasan befzélt, panafzaitakat tsem 
desen meg halgatta, rajtatok sokféle módon segí
tett, a’ kereskedésnek kútfejeit előttetek fel nyitot
ta, tulajdon költségén fabricákat, ’s manufacturá- 
kat állított fel haí'znotokra, a’ ki úttzáitokat, há
zaitokat fel ékesítette, sétáló helyeket, ’s múlató 
kerteket kéfzitetett gyönyörűségeitekre, a’ ki tinek- 
tek nem uratok , hanem valóságos édes atyátok 
volt. Mivel fizettetek ennyi jótéteményeiért vifzfza? 
motsokkal, háladatlansággal , rosfz emlékezettel, 
allég vártatok, hogy ki múljon e* világból, halálá
nak hire füleitekbe menvén, tapsoltatok. —  Hátha 
anoyi méltatlanságot, ’s nyomorúságot fzenvedte- 
tek volna, mint m i; el merem mondani, nem tsak Szó
beszéddel, hanem tselekedeteitekkel is ki nyilatkoz
tattátok volna ellene való roSz indulatotokat. Mi pedig, 
a’ kik őseinkről reánk maradott drága örökségünk
től, nemesi fzabadtságunktól tsak nem egéfzlen«meg 
folytattunk, a’ kik -éhséggel ’s fzükséggei küszköd
tünk, fel nem nyitottuk ajakainkat a’ panafzra, bé- 
kességes tűréssel el vártuk azt az időt, mellyben 
a’ meg hóit Fejedelem eízre vévén ellenségeinknek 
vefzedelmünkre tzélozó igyekezeteket , meg bánta 
tselekedeteit, meg ismerte ügyünknek igasságát, és 
előbbi Szabadságainkba viSzSza-helyheztetett minket.

§• 3 ° 9 -

Hogy halála után , jövendőbeli bátorságunkról 
gondolkodtunk, azon ne-tsudálkozzátok. A ’ ki a’ 
Süben lappangó kigyó által meg-marattatik, a’ lég 
gyengébb’s ártatlanabb fü Szálatskának mozdulásá
tól is megretten. Negondollyátok , hogy mi mostau 
uralkodó bölts , és kegyelmes Fejedelmünknek igas- 
ság Szeretöségéröl kételkedtünk volna. Tellyes re
ménységgel voltunk mi arról, hogy ö fundanaen
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lornos törvényeinket, mellyeket ennekelötte ízabad 
tetzések fzerént magyaráztak, sőt egéfzlen el-akar
ták ellenségeink rontani, meg fogja erősíteni. —  
D e, mivel tsak akkor az Orvosnak munkája fze- 
reutsés, mikor a’ beteg testének változásait el nem 
titkollya: igy mi-is azért terjefztettiik jó Fejedel
münk’' ftemei eleibe Hazánknak sebeit, líogy tud
hassa azokat illendő ízerekkel gyógyítani. —  -  
Egyedül azoknak erősítéséért esede/tiink ö előtte, 
a ’ mellyeket örögségiü hagyták reánk el-hunyt 
őseink, és a’ mellyeket ditsöséges Elei jóvá hagy- 
tanak. —- T i pedig, minden fiindamentornos törvé
nyeinkre való tekintet nélkül, nyakas, pártos, a* ki
rálynak méltóságát kissebiteni akaró nemzetink 
neveztetek minket. Több hitelt adtatok egy ehes 
könyviró hamis vádjainak, mint: egéfz nemzetünk 
igaz mentségének. A ’ inelly könyvízerzö indulatos
ságból, és nem igasság fzeretöségböl ir, semmi hi
telt üem érdemel az olvasóktól. —  Bábel és JSl/iire 
fzerzöjének, két egyenes fzivü emberhez illetlen vége 
volt. Első egynéhány hazánkfiaitól vett bolzízusá- 
gának meg-bofzfzulása. Második, üres erl'zényériek 
meg-töltése. Mind a’ két végét el érte motskos írá
sai által. El az elsőt, mivel mihelyt kezetekbe vet
tétek, ’s meg olvastátok azokat, iningyárt fel-in. 
dúltatok, és jó ízivii Fejedelmünket-is haragra akar
tátok ellenünk gerjefzleni. —  Nem tapsolással kel 
lett volna motskos Írásait olvasnotok; hanem mint 
orfzág haboritót érdeme fzerént meg-biintetni. ylz 
okos ember soha sem önt az égő lángra olajat. Hogy
ha mi a ’ ti értelmetek fzerént, tudatlanabb nemzet 
vagyunk, mint ti, ha ok nélkül fel-háborodtunk, 
és ha Fejedelmünknek tartozó kötelességeinkről el
felejtkeztünk; a’ ti kötelességtek lett volna, mint: 
náilunknál böltsebb nemzetnek , minket fzelidség- 
ge l, jósággal, és okok által meg-gyözni, ’s efziink-



re hozni. De* ti épen ellenkező módon bántatok 
telünk, és minket tudatlan, nyakas, darabos er̂  
lcöltsü , minden jóra alkalmatlan, gonofzra hajlan
dó , törvényes Királyunk ellen pártoskodó nemzet
nek lenni kiáltottatok, és a’ lég rútabb fzinnel fes
tettetek le Európának fzemei előtt y). —  El érte 
második végét-is, mivel, mihelyt két motskos köny
veinek, u. m. Bábelnek és Ninive'nek Ilire közitekbe 
ment, a’ tartotta magát leg-fzerentsésebnek, a’ ki 
hafzontalan könyveiért pénzt adhatott. Sok vifzfza 
húzta a’ lotteriára fzánt pénzét, ’s ezeknek meg- 
fzerzésére fordította azt. A ’ kinek annyi költsége nem 
volt, mástól vett költsön, még is meg fzerzette 
magának ezt a’ két ostmány Írást. Egy fzóval, a’ 
Legendáknak sem volt ez előtt 100. efztendökkel 
annyi betsiilete, minta* múlt 1790. efztendöben Bá* 
beinek és Ninive'nek z).

$* 310.

Hogyha aranynál drágább időmet, ’s elmém ere
jét akarnám vesztegetni, igen könyü volna nékem 
e’ két motskos könyvnek fzerzöjét meg tzáfolni, 
könnyen meg mutathatnám, hogy ö tsupán nemes 
nemzetünk ellen való irigységből és vétkes indu
latból vett pennát kezébe. —  Egy ollyan iró , a’ ki
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y )  Lásd H o f f m a n n a k  Bábel és Minivé nevezetű m o t s k o s  

könyveit, ’s lég közelebb azt a’ pokol kokéból fzármazoté 

könnyvet, meilyet e g y  Z i l l u p r . nevezetű irt ezen mos

tan f o l y ó  1792. efzteitdÖben HJyetén tzitn alatt: Grofs4 
ÍV a h rh e ite a  u n d  B eiueife  aus dér U n g a rijc h e n  Ge kehiek- 
te 8vo. Méltó volna, hogy ez a’ könyv János mester ál
tal közönséges helyen meg égettetne. 

i) Legendáknak neveztetnek , a’ Római -udvar által canoni- 

záltatott, az az, a’" Szentek laistromába be i-ratott k e 
gyes emberek életének historiáji.

F f  a
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jó Királyunk ’s közöttünk örökös gyülöíséget akart 
fizerezni, de gonoíz fel tételében nem boldogulhat 
tott, nem méltó a’ meg tzáfolásra, hanem inkább 
a’ meg utalásra. —  Egy ollyan iró , a’ ki egy egéfz 
Európa előtt tekintetes nemzet ellen való intselke- 
dései által kívánt magának hirt, nevet, ’s kenyeret 
ízerezni! Meg válik, meddig tart gonoíz úton, ’s mó
dón keresett fzerentséje, mellynek kereke épen annyit 
fzokott fel , mint alá felé fordulni. A ’ ki mitsodas 
mértékkel másnak mér, néki is avval mérettetik vií'z* 
fza, és a’ ki másnak verrnetás, maga esik abba hé. 
Józan tudomány, ’s tapafztalás nélkül való ember az, 
a’ ki fzerentsejében fel fuvalkodik ’s a ’ t . —  T i tehát 
kedves atyánkíiai Austriának lakosai, ne halgassa- 
tok az illyen hamis Próféták után, másként meg 
tsalatkoztok ; hanem halgassatok értelmes, jó fzivii, 
és mefzfze látó érdemes hazátokíiai után, a’ kik 
másképen gondolkodnak és fzóllanak rólunk, mint 
Bábelnek és Iáin ivének gonofz indulatú ízerzöje, a’ 
kik nemtsak magok meg esmerik, hanem másokkal 
is mek akarják ismertetni hozzátok bizonyított ér
demeinket; a’ kik értvén a’ józan tudománynak re
guláit, 10. 20. 50. ’s több rofz emberről nem húz
nak egy egéfz nemzetre következést.— Kiváltképen 
tánullyatok jó és kégyes Fejedelmünktől II. Leó- 
jjóldtól, a’ ki mint bölts a tya , nem sújtoló vefz. 
í'zeje, hanem kegyelmessége által kívánja engedet
len ’s el tévelyedett fiait meg jóbbitáni, és jó útra 
vezetni; a’ ki nem vérrel keresett gyözedelmi ko- 
fzorúkkal, hanem a’ békességnek fzelid olaj ágai
val akarja hármas koronáját fel ékesíteni ; a’ ki 
nem birodalmának ki terjeíztésében, hanem jobba
gyai fziveinek bírásában helyhezteti ditsöséget, gaz
dagságát, és meg elégedéset. — Hogj^ha ezen jó fe
jedelmünk’ példáját követénditek, bizonnyal boldo
gok lefztek, minden irántunk lévő gyülölségnek vad
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füveit kifogjátok fziveitekböl gyomlálni. —  Mindnyá
jan egy jó és kegyelmes atyának fiai vagyunk, an- 
nakokáért nem egymást gyűlölni, nem ótsárlani, 
nem haragra ingerleni; hanem fzeretni és békesség* 
ben élni igyekezünk egymással. A ’ melly ház nép 
között égyesség nintsen, lehetetlen annak boldo
gulni, és sokáig maradandónak lenni.

H A R M A D I K  RÉSZ.
O

A ’ Magyar Királyoknak Törvényes meg K o-  

ronázíalás okról.

§• 3 11-
A Királyoknak meg koronáztatása nem minapi 
dolog az emberi nemzet között, hanem egy idejű 
a’ királyi hivatalnak fel állításával. Nem is tsupa 
tzerernonia az, a’ mint némellyek vélekednek; sőt 
inkább egy óííy jó bé vett í'zokás, meilynek vala
mint az uralkodó fejedelmekre, úgy a’ nemzetekre 
nézve is nagy liafzna vagyon-, kiváltképen az ollya- 
tén birodalmakban, a’ hol a’ Rendek a’ királyi vá- 
lafztásnak jussával birnak, és a’ holott a’ törvény
tevői hatalom a’ Fejedelem és a’ nemzet között 
egyenlő módon vagyon tel ofztva, mint p. o. An
gliában, Svécia, Frantzia, Lengyel és Magyar Or- 
fzágokban. A ’ Fejedelmekre nézve mind hafznos, 
mind fzükséges a’ közönséges helyen való meg ko- 
ronáztatás. Elsőben, mivel a’ nemzeteknek bé vett 
fzokása fzerént a’ korona lévén a’ királyoknak meg 
ismertető tzimerek, a1 koronázás által a’ király
ságra emelíetett fzemély ki rautattatik a’ jelen va^
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lóknak, ’s tudfokra adatik, hogy annak minden 
tifztelettel és hivséggel tartozzanak. Mdsodfzor, mi
vel akkor az Orfzágnak Rendjei eskiivessel le köíe  ̂
leztetnek a ’ Fejedelemnek tartozó engedelmességre. 
Harmadfzor, mivel illyenkor lég jobb alkalmatos
sága vagyon a ’ Fejedelmeknek, jobbágyaik hozzá* 
jók való jó indulattyánák ki tanulására. De hafz  ̂
nos és íziikséges a’ nemzetekre nézve is, mindazért, 
iiogy tulajdon fzemeikkel í'zemlélhessék azt, a’ kit 
nekiek fö Igazgatóul, pártfogóul, és oltalomul ren, 
delt az isteni gondviselés; mind azért, mivel akkor 
közönséges* helyen azt igirik esküvések által a’ feje
delmek , hogy ök híven, ’s igazán fognak uralkodni, 
az igasságot minden fzemély válafztás nélkül ki 
fzolgaltatni , ’s mindeneket magok jussaiban , és 
fzabadiságokban meg tartani és oltalmazni. Ezen 
végekre nézve ízokták a’ Magyarok is királyaikat 
meg koronázni, a’ mint ez a’ királyi koronázásnak 
históriájából lég világosabban ki tettzik. Ahozképest 
hatom tzikkelyre lettzett nékem ezt a’ réízt fel oí’z- 
tani. Az elsőben azokat a’ méltoságos fzemélyeket, 
fogom elő fzámlálni, a’ kik a’ Magyar Királyok
nak koronázásokkor kötelességek ízerént jelen len
n i, és a’ koronáztatandó királynak kíiiömbkülömb- 
féle módon fzolgálni tartoznak. Ezek az úgy neve 
zett Orízág Bárói, kiket néntelly írók zátzlós urak
nak neveznek. —  A ’ másodikban a’ Magyar Ki
rályok koronáztatasának módját és tzeremoniáját 
Jbefzéllem elő. —  fid harmadikban és utolsóban , mos
tan uralkodó ke gyei ni es királyunknak II. LeopóIá
nak 1790. efztendöben Végbe ment ditsüséges meg 
koronáztatását, és a’ magyar nemzetnek akkor mu
tatott rendkívül való örömét fogom le rajzolni, ’ s 
#vval együtt jelenvaló írásomat bé rekeízteni.
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I. T Z I K K E L Y.

A* Magyar Királyoknak K or onaztatás óikkor 

fzolgáló nevezetes Tifztvisélőkről az úgy 

neveztetett Orfzág Báróiról.

§• 3 1*.
Elég Báró vagyon édes Magyar Hazánkban , ki 
nagyobb, ki kissebb, ki gazdagabb ki Tzegényebb. 
Az illyeten Bároságot akármellyik nemes ember is 
el érheti, tsak értéke legyen, és pénze a’ bároság 
dijjának, és a’ függő királyi petsétes levelnek ki fizeté
sére. Nem illyen Bárokról akarok én itten fzóilani, 
hanem ollyanakról, a’ kik Orfzágunkban lég fénye
sebb, ’ s lég méltoságosabb hivatalokat viselnek, és 
a’ kik per excellentiam, az a z , méitoságosan, Or- 
J'zág Báróinak neveztetnek, a* kik a’ Királyokhoz 
mindenkor közelíthetnek, a’ tanácskozásokban első 
voksol adnak, és a’ kiknek neveik, minden Orfzág 
Gyűléseinek végezéseiben, és minden függő petsétes 
levelekben fel fzoktak jegyeztetni. Amazok nem igen 
régen tsufztak bé a ’ Magyarok közé, ezek pedig, 
tsak nem mindnyájan egy idejűek a’ kerefztény 
Magyar Birodalommal, sőt a’ dolognak valóságára 
nézve, még ennél is régibbek. Tudva vagyon előt
tünk Hazánk hajdani krónikájából , hogy minek- 
elötte pogány őseink Scythiai honnyokból ki indul
tának volna, azon hét nevezetes emberek, a’ kiket 
Be'la király nevezetlen Jegyzője Hetumogeréknek, az 
az, hét Magyaroknak nevez, és a’ kiknek igazgatására 
bizattatott vala a’ Scythiábói ki költözendő rop
pant magyar seregnek kormánya j ) , magok közül

/) Anonymus Belae Regis Nótárius C ap . V II.



Vilmost Ugeknek fiát válafztották, ’s tették fejedel
mekké, olly fel tétellel, hogy ö , és az Ö utánna 
következendő férfi maradékai bírnák a ’ magyar 
birodalmat örökségül. Mindazáltal nem úgy enged
ték nékie az elsőséget, avagy inkább a’ fejedelem
séget, hogy ök az által a’ közönséges dolgoknak 
kormányától egéfzlen ki rekefztessenek. ö  magok 
is réfzesek voltának abban, még pedig olly formán , 
Jiogy sem Almos, sem az ö maradékai semmit nem 
végezhettek, semmit nem növelhettek, az ö tudá
sok , ’s meg égyezések nélkül. És igy a’ dolognak 
valóságara nézve, ök voltak Magyar Orfzágnak első 
Bárói, az uralkodó Fejedelmeknek sagédjei, belső 
tanátsosai, és égyiitt uralkodói, a’ kiket a’ fellyebb 
említett régi író hol nép fejedelmeinek (Principales 
Períonas,) fio la ’ nemzet Elöjáróinak ( Primores Po- 
puii); hol Szofzóllóinak (Primates); hol a ’ Király 
nemeseinek nezezett v). Ez az ekkor meg határoz- 
tatott uralkodásnak formája nemtsak a’ régi magyar 
Hertzegek, hanem az ö utánna következett királyok 
alatt is meg tartatott, ’s ennek árnyéka a’ mosta
ni igazgatásnak módja is. Sz. István első apostoli 
Magyar király fzoros égyességben élvén a’ Görög 
Birodalommal 7 meg kedveilette a’ Konstántzinápofyi
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*;) Id. C ap n X .  D u x  verő A h n u s  et fűi frim ates iniio in-
ter fc  conJUio —  —  pacem  cum  Ruthenis feceru n t. l t .  
Cap. X V I I .  Á rp á d  et J u i Nobiles egre(fi de cojiro  
H ung, ultra rnontem Túrt zol cajira m étát i fu n t .  l t .  C. 
X I X .  D u x  Á rpád ancepto furtrum  Nobilium  conflio  , 
legatum  m ijit iu  cajtrum JBihor. It. Gap. X L I V .  D u x  
verő Á rp ád  et f ű i  Nobiles permanferunt in infuta Sepel 
( T s e p p e l ,  modo lxátzkeve) cum  fa m u lis  et fam ulabus  

f u is  etc. It. Cap. X L V I .  D u x  Á rpád et omnes J u t P r i
m ates cum  omnibus m ilitibus H ungáriáé intraverunt in 
Civitatem  A ttiláé R egis ( Budám n e m p e ) ,  ct cpulaban- 

tur cottid íe  cum gaudio magnó, et$.



fényes udvarnak fzokásait, és azoknak a’ fö em
bereknek , kiknek tanatsaival, és fzolgaíattyokkal élt 
birodalmának igazgatásában, azokat a’ neveket ad
ta , a’ mellyek még mostan is fzokásban vágynak 
Orfzágunkban. Ezek pedig közönséges nevezettel 
Orfzág Báróinak neveztetnek. Ide tartoznak a’ Ná
dor Ispán, az Orfzág Bírája, a’ Horváth Orfzági 
Bán, a’ fö Tárnok, Udvarnok, Hfztalnok, Pohár, 
nők és Lováfz mesterek, a’ királyi Komornyik a’ fö 
Porkoláb és a’ K. testörzö nemes Magyar Sereg
nek Kapitánya ■— Ide tartoztanak hajdan az Er
délyi, Moldvai- és Havas - alföldi Vajdák, és a’ 
Rofznyai, Soói, Machóviai, Rufzniai és Severini Bá
nok, nem külömben a’ Posoni, Temesi, Bissenu 
sok és Székelyek Grófjai is. Ezek közül némellyek 
a’ nemzet kórmanyozásában, és a’ polgári ’s hadi 
dolgoknak folytatásában segítették az uralkodó ma
gyar fejedelmeket; mások pedig udvari fö tifztyei 
voltának, és réfz fzerént a’ fejedelem udvarára ’s 
udvari tselédeire, réfz fzerént konyhájára, pintzéire 
’s a’ t. viseltének gondot. Az elsőbbek közül valók 
voltának a’ Nádor Ispán, az Orfzág Bírája, a’ Rá 
nők, és a’ Fö Tárnok mester', az utolsóbbak közül 
valók a’ királyi Komornyik, Udvarnok, Hfztalnok 
Pohárnok , a’ fö Porkoláb és Lováfz mesterek. 
Kiknek minéinü méltóságok, hivatállyok és köte
lességeik lettenek legyen, olly rendel irom meg, 
hogy elsőben is azokat az Orfzág Báróit fogom em 
liteni, a’ kik a’ Magyar Birodalom igazgatásában 
réfzesültenek; másodfzor pedig azokat , a’ kik a’ 
királyi udvarban nevezetes hivatalokat viseltének.

§• 3 l3'

A z  c ljr ö b b  r e n d b e l i e k  k ö z i i l  v a l ó k  T, a  N á d o r  

I s p á n  a v a g y  a ’ P a l a t í n u s . A ’ P a l a t i n u s i  n e v e 

det t u l a j d o n k é p e n  a’ Palatiumtól, a z  a ? , a ’ k i r á l y t



palotától vette eredetét, és egy olly fzemélynek 
volt hajdan a’ Rómaiaknál tulajdona, kinek minden
kor fzabados bé menetele vóit azt uralkodó fejede
lemhez, a’ ki arra vigyázott, hogy a’ fejedelmi pa
lotában mindenek rendesen , és a ’ fejedelem méltó
ságához iliendöképen follyanak. —  Idő jártával más 
tsinos nemzetek közzé’ is bé tsúfzott ez a’ fzokás, 
mind azért, hogy az által a’ királyi udvaroknak 
fényessége nevekedne, mind kiváltképen való mó
don azért, hogy lenne egy olly ízemély , a’ melly 
a* királyok és nemzetek között közbenjároságot 
viselne, a’ közöttök támadható pert igazítaná, és 
a’ fejedelem halála után kormányozhatná a’ közön
séges dolgokat, más fejedelemnek válaíztatásáig. 
lllyetén végekre nézve vétetödött fel a’ Palatinusi 
méltoságos hivatal a’ Német Birodalomban, és Ma
gyar Hazánkban. Némellyek Nándor, többen Nádor- 
Ispánnak hívják magyarul a’ Palatínust. Nándor 
más fzókhoz adattatván, igen nevezetest, ’s kivált- 
képén valót jelent, mint p. o. Nándor Fejérvár, az 
az, igen nevezetes vár. Erre való nézve T übeko 
L a j o s  a’ magyar Palatínusokat Nándor Ispánoknak 
nevezi a); mivel az ö hivataljok minden más Magyar 
Orfzági hivatalok között lég nevezetesebb, ’s lég 
méltoságosabb, és hajdan tsak nem annyi hatalom
mal bírtak, mint magok a’ Királyok. T i m o n  Nádor 
Ispánoknak nevezi őket, és a’ Nádur, vagy Nádor 
nevet, ezen Tót fzótól Nad-Dwor húzza le, a’ melly 
udvari fö igazgatót, és valósággal Palatínust jelent b). 
Akár honnan, akar kitől, ’s akár mitől ízármazott 
légyen ez a ’ nevezet, elég az ahoz, hogy a’ Nd-
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íi) Hijioriar. f ű i  tcm porislÁ ú. I. in Collection. Scriptor. Rer. 
Hungaric. S c h w a n d t n e r i  T . II .  p. J29.  It. L i b .  II. 
p. 144. 146. It. Lib. X I .  p. 363. 

b) Im ago Novae Hungar. C. IX. p .  73.



dór Ispansugndl, nintsen a’ Magyar nemzet között 
nagyobb, ditsöségesebb és méltoságosabb ^hivatal, 
mellyet akkor fogunk lég inkább tapafztalni, a’ mi
dőn az ahoz köttetett méltóságot, just, és köteles
ségeket le irántijuk,

$• .V4-

Magyar Hazánk hajdani törvényei fzerént három 
féle tárgyai voltának a’ Nádor-Ispanságnak, u. m. a’ 
polgári, hadi, és törvényes dolgoknak kórmányo- 
zása c). Régemen az egéfz magyar hadi seregek
nek, mind ithon, mind a’ hadakozásokban, a’ Ná
dor-Ispán volt fö kórmanyozója, ö volt az Orfzág- 
nak fö Kapitánja. A’ jelenvaló fzázadban, ’s neve
zetesen 1751. efztendöben , néhai Batthyán Lajosnak, 
a’ ki nem volt katona, Nádor-Ispanságra lett válafz* 
tatásának alkalmatosságával, mind a’ két jus el 
fzakafztatott ezen hivataltól, és mingyárt akkor 
Lobkovits Hcrtzegre bizattatott a’ magyar hadi dol
goknak fö kormánya. Mostan Koburg Hertzeg vi
seli ezen méltoságos hivatalt,'a’ ki fzületésére néz
ve ugyan nem Magyar; de a kit a’ lég közelebb 
végződött Török háborúban mutatott jeles viselt 
hadi dolgaiért, Jndigenatussal, az az, magyar jus
sal ajándékozott meg, 1790. efztendöben az Orfzág, 
Mivel mind a’ polgári, mind a’ hadi, mind a’ t ö r 

vényes dolgokban sok külömb külömbféle történe-, 
tek fordultának , ’s fordulhattak elő; ahozképest 
valamint sok jussai, úgy igen sok és terhes köte
lességei voltak, ’s vágynak még mostan is a’ Ná
dor-Ispánoknak. A z ö kötelességek:

1. A ’ magyar Sz. Koronának a’ meg koronázta-

c) De azért még sem tartozik, azon Status Kantzcllaríához, 
/  melly itt,en vagyon , neqt is iV.okott itten lakni.
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tandó király előtt vitele, egy aranyos párnán, 
a’ midőn a’ király fzállasáról a’ templomba 
vezettetik a’ meg koronázásra.

2. A ’ templomba fel gyülekezett Orfzág Karjai
nak és Rendjeinek hathatós fzóval való meg 
tudakozása : Vellent, juberentne, praefcntem Re- 
gni Candidatum facro diádémate in Regem co
ronaria az a z : Akarják e' , parantsollyák e , 
/iflíjy a* jelenvaló fejedelem, Jzcnt koronával 
Magyar Királyságra meg koronáztásson ?

3. A ’ Sz. Koronának bal óldalról való meg fogá
s a , és a* Király fejére való tétele.

4. A ’ Király és Orfzág között való'közbenjáro- 
ság, és a* midőn a’ fziikség kívánja, a’ Király
nak az Orfzág fundamentomos törvényeinek 
meg tartására, ’s be tellyesitésére való emlé- 
keztetése.

5. A’ Királyi függő petsétes leveleknek és vége- 
zéseknek fzorgalmatos és hiv meg örizése.

6. Az Orfzág Gyűléseiben való elő ülés ( praeíi- 
diuin.)

7. A ’ Király kegyelmes fel tételeinek (Benigna- 
rum Propoíitionuin Regiarum) a’ királyi biz
tosoknak kezeikből való által vétele, és azok
nak az Orfzág Rendjei eleibe való terjefztése.

g. Az Orfzág Rendjeinek az azokra adott feleletei
nek, maga keze alá irasával, és petsetével való 
meg erősítése, és a’ “Királynak való által adása.

9. Az Orfzág gyűléseire *fe sereglett Rendeknek 
és Vármegyék küldöttyeinek el fogadása, a’ 
kik valamint az ö Ilire nélkül az Orfzág gyűlé
seiben fzéket nem vehetnek : úgy az ö Ilire ’s 
engedelme nélkül haza sem mehetnek.

10. A ’ Fels. Helytartó Tanátsnál, és Septemvirá- 
lis Táblánál való elő ülés, mint király képét 
viselő fzemélynek.



í i .  Két Vármegyek között támadott nehézségnek 
és pernek el intézésé, ’s meg határozása.

12. A ’ Fels. magyar Kamarával, és a’ Horváth 
Orfzági Bánnal való égyet értés és levelezés.

13. A’ törvénytelen és másoknak sérelmével el 
ajándékoztatott jóízágok miatt támadott pana- 
fzoknak Király eleibe való vitele.

14. Á’ törvényes ügyekben fzolgáló, ’s az ellen
kező felekkel titkon tzimboráló Prókátoroknak 
és Biráknak törvényben való idézésé, és meg 
büntetése.

15. A’ mind békességnek, mind hadakozásnak 
idején történt eröízak tételeknek meg visgalása, 
és itilése.

16. Az úgy nevezett Eocecutióknak, az az, tör
vényes itilet tételeknek fzoros végbe vitele.

17. Harmintz két ház helyeknek fzabados el aján- 
dekozhatása.

S- 3 15 *

Ezeken kívül más több jussai és kötelességei is 
voltának a’ Mádor-Ispánnak, mellyek mindazáltal 
az utóbbi fzázadokban, nevezetesen, a’ Fels. Au- 
ítriai Háznak uralkodása alatt, az idő és a’ kör- 
nyül állásokhoz képeit, lassan lassan el töröltettek.

1) A ’ régi Nádor - Ispánok adtanak első vok^ot 
a’ királyoknak válafztásokban.

2) Ök voltának a’ neveletlen, és a’ kormányra 
még elégtelen királyoknak tútorjai.

3) Ök hirdettek, a’ királyok halálok után Orízág 
gyűlését.

4) Ök voltának a’ magyar hadakozó seregeknek, 
az ellenség ellen fö kórmanyozói.

5) Ök fogadták e l, ’s halgatták meg a’ külső 
udvaroknak követj’eit és biztosait, hogyha a’ 
királyok vagy magok jelen nem voltak az O r‘
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izágfcan, v á g j idejek nem volt annak végbe 
vitelére.

6) Ök visgálták, ’s fzemlélték meg az Orfzág 
izéiéin fekvő és táborozó magyar seregeket, ’s 
ök viseltének azokra gondot.

7) Minden efztendöben ök járták be az Orfzágot, 
’s ök tettenek itiletet a ’ lakosok között táma
dott perekben, még pedig a’ mezőkön, a’ hal
moknak tetején fel vonatott sátorok alatt ’s. a. t.

Mind ezekből világos, hogy M agyar Orfzágnak 
Nádor - Ispánjai nagy hatalommal biró fzeméllyek , 
’s még nagyobbak voltának a’ régi időkben, és tsak- 
nein hasonlók a’ királyokhoz. Mellynek az a’ kö
vetkezése volt, hogy félvén a’ Fejedelmek a’ Ná
dor - Ispánokuak lassan lassan öregbedö hatalmok
tól, fzüntelen változtatták okét, és minden efzten
döben mást választattak az Orfzág által, mind ad
dig, mig Corvinus Mátyás király, a’ Rendeknek 
kérésére, közönséges törvény által, állandóvá tette 
hivatallyokat, ’s azt végezte, hogy minden törvé
nyesen váiaíztatott Nádor-Ispán holtig maradjon 
méltóságában d).

§• 3 l6-

Három tárgyak vágynak még itten hátra, méllye- 
ke$ el keriilhetetlenül íiavkség tudnunk a’ N ádor- 
Ispanságra alkalmatos fzemelyröl, t. i. annak ter- 
méfzeti és erköltsi tulajdonságai, válafztatasának 
módja, és jövedelme. Ami az első tárgyat illeti, 
igen könnyen ki lehet azt a’ JScídoi - Ispánnak hiva-

d) V i d .  S á m u e l . T i m o n  É p í t ő m é  C h r o n o l o g i c a  K é r .  H u n -  

g a r ic a r .  ad A n n .  *.563. p .  186. , ,  A te m p o r ib u s , in q u i t  , 

„ A n d r e á t  I I .  J x n g u lis  p r o p e a n n is  , n ő n i  crea b a n tn r  , a u t  

i ,c e r t e  a d  a r b itr iu m  H e g  is  , m a g ijir u tu  d e fu n g e b a n tu r  ,  

15d o n e c  C o r v i n u s  d e p e r p e tu it n te  e ju s  le g e m  f e r r e t .



táljából és kötelességeiből húzni. Nemtsak nemze
tének régiségére, és őseinek érdemeire, hanem tu
lajdon virtusaira nézve is nevezetes, tudós és tekin
tetes hazafinak kell annak lenni, d ija in a k , a' ki 
talentómaira, és hazájához való buzgoságára néz
ve is meg érdemli azon méltoságos hivatalt; oly- 
lyannak, a’ ki más fő hivatalokban mutatott í’zor- 
galmatossága által, elegendőnek lenni mutatta ma
gát annak viselésére, ollyannak á’ ki a’ köz jót, 
és a’ nemzetnek ditsöségét fellyebb betsííili tulaj
don haíznainál; ollyannak, a’ ki a’ Haza történe
teinek és fundamentomos törvényeinek ismere
tében gyakorlott; egy fzóval ollyannak, kihez tely- 
lyes bizodalma, reménysége, és fzives hajlandósága 
vagyon a’ nemzetnek. Igen fzépen le rajzolta Cor- 
vinus Mátyás király, a’ Nádor-Ispánnak tulajdon
ságait : Mindeneknek előtte fzükség lefzen , úgymond 
ö , azokat fzogalrnatosan fel jegyezni, és meg fon
tolni, a’ mellyé knek végbe vitele're, hivat alj a fzere'nt 
kötelei a' Nádor Ispán, hogy azoknak ismerete 
jitán, józanabban e's hafznosabban mehessen annak 
válafztása végbe, 7s egy olly fzemely választathas
son, a' kiben minden fzükséges tulajdonságok fel ta
láltassanak, és «’ ki cC réája tétetendő terhet az 
Orfzág betsiiletére, javára , boldogságára, tsendessé- 
gére, és meg maradására egefz okossággal, vigyázó- 
sággal és hatalommal viselhesse, cl ki a' környül 
állasokhoz képest tudhassa az Orfzágot kórmányozni, 
igazgatni és védelmezni ej.

fi) Conf. Prolog.' Decreti M a t h ia e  C o r v in i  Anni 14^5. 
Q u a e ,  inuúit ille , F a ló t i n u s  e.v f u f c e p t o  o ff ic io  e .r e r c e -  

r e , e t  p eru g ere  d e b e a t , a n te  o m riia  d il ig e n t e r  a d n o - 

t a n d a , e t  c o n fd e r a n d a  f u n t ,  u t  h is  c o g n i t i s , f a n i o r i .  

e t  m a t n r i o r i  conjilio e le c t io  ip fa  t r a c t a r i ,  e t  t a lis  e l i g i  

p o f f i t ,  ( ju i necefTarias in  f e  c o n d itio n c s  h a b e a t , e t o n u s  »



§• 3l7*
A ’ mi a’ második tárgyat, t. i. (i Nádor - Ispán 

válafztasának utódját illeti, az ekképen fzokott vég
be menni. A ’ király négy fzemelyt válafzt ki a ’ 
lég érdemesebb és tekintetesebb hazafiak, u. im 
kettőt a’ R. Catholikusok, kettőt a’ Proteftansok 
közül, kiknek neveiket egy levelre fel jegyezvén, 
le petsétli, ’s biztosai által az Orfzág gyűlésébe 
küldi f ) .  Ezt a’ petsétes levelet az Eíztergomi Ér
sek és Prímás fel bontván, a’ candidatusoknak ne
veiket el olvassa, a’ kik közül vagy közönséges 
voksolás, vagy ki kiáltás által egyet válaíztanak 
a’ fel gyülekezett nemesi Rendek és Karok. Hogyha 
voksolás által esik meg a’ válafztás, akkor a’ íö 
Porkoláb Mester (Janitorum Regalium Magiíter); 
öfzve fzedvén a’ voksokat, által adja vagy az Ér
seknek, vagy az Orfzág Birajának, a ’ kik azokat 
meg visgálván, annak nevét, a’ kire lég több voks 
esett, ki kiáltyák, ’s Eivat, az az, Elljen kiáltás 
által meg erösitik. Hogyha pedig közönséges ki 
kiáltás által megyen a’ válafztás végbe, akkor sem
mi voksok nem fzedettetnek öfzve, hanem a’ jelen- 
valók nagy fel ízóval ezt ízokták ismét és ismét 
kiáltani : Elljen N. N. Nádor Ispánunk, és a’ válafz- 
taitat az ég felé fel emelvén, a’ jelen valóknak ki

J ib i injunctum  pro K egni honore, cornmodo , Jíatu , 
tran quillitateque , et confervatiöne, p ru d eiitln , conjilio, 
et auctoritate J u a  Jupportare, atque regni habenas , 
necefjitatis tempore m oderari, et ejus defenjloni pro- 

Jpicer^ Jcia t, et valent.
f )  A ’ Ée'tsi Szerződés után , melly is 1608. efztendöben 

történt, mindenkor két K alholikus, és két Proteftans 
Mágnások candidáltatnak a ’ Nádor - Ispanságra. Vót- 
tanak is a’ múlt Században egynéhány Protelians N á 
dor - l s p á n a in k , nevezetesen Illyés h á lj  István 16 08- 
1610. Thurzó György 1610 - l ó i g .  e. a. t.
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mutatni. Ennek végbe menetele után egynéhány 
papi ’s világi urak küidettetnek a’ királyhoz, an
nak bé jelentésére, kire esett légyen a’ közönséges 
voks, avagy kit válafztott legyen az Orízág Nádor 
Ispanságra. Ritkán történik meg, hogy a’ király 
jóvá ne hagyná, ’s meg ne erősítené a’ válafztott 
fzemélyt új hivataljában , a’ ki még azon napon a* 
Király és a’ Rendek jelen lételékben, meg esküfzik 
a’ Haza és a’ fejedelem hűségére. Mingyárt a’ vá- 
lafztás után első hely, avagy elÖ ülés engedtetik 
a’ válafztatott Nádor Ispánnak.

§• 3'8-
Hlyen közönséges ki kiáltás által ment végbe 

mostani kedves Palatínusunknak, S á n d o r  L e o p ó l d  

Austriai fö hertzegnek, Sz. András havának 13. nap
ján, 1790. efztendoben Nádor Ispanságra lett válafz- 
tatása. Sok és fontos okai voltának erre az Orízág 
Rendjeinek. Egy felöl láttak ok azt, hogy a’ vá- 
lafztás, egy olly idejére nézve ifjú, de talentomai- 
ra , ’s jó hazafiuságára nézve meg élemedett magyar 
Thémisre fogna esni, kinek e’ miatt sok ellenségei 
támadnának. Maga is vette ö azt éfzre, ahoz képest 
örömest fel áldozta fényes fzerentséjet a’ köz jó
nak, és a’ Haza tsendességének. —  Más felöl sok 
jelekből vették ok azt efzre, hogy kegyelmes Feje
delmünket II. Leopóldot, nemzetünknek ellenségei 
sok hazug vádjáik által nagy ellenünk való bizo- 
dalmatlanságba ejtették , kiknek meg tzafolasá- 
ra , ’s annak meg bizonyítására, hogy a’ Magya
rok fegyhetetlen hivséggel, és fzeretettel viseltesse
nek a’ Fels. Austriai Házhoz, fel sem bontották a’ 
Király által küldetett petsétes tzédulát ; hanem 
égyenlö akarattal, ’s örömmel S á n d o r  L e o p Ól d  

Aultriai fö hertzeget, kégyelmes Urunknak négye- 
dik fzüiött, a’ magyar nemzetet, ’s viseletét kitsin-

Q. £



ségétöl fogva fzeretö fiát kiáltották Nádor Ispánnak, 
Tulajdon füleimmel hallottam azon ditsöséges deák 
befzédet, mellyet Gr. Zichy Károly Orízág Bírája 
azon ülésben mondott, mellyben Hazánknak akkori 
fzomorú állapattyát, ellenségeinknek titkos igyeke
zetét, és a’ Királynak hozzánk való bizodalmát* 
lanságát fontos fzókkal a’ Rendek eleibe teljeízt vén, 
meg mutatta azt, hogy Sándor Leopóldnak Nádor 
Ispanságra lejendö váiaíztatása lég jobb eí'zköz len
ne a’ Király bizodalmának meg nyerésére, ’s elle
nünk intselkedö ellenségeinknek meg fzégyenilések- 
re. Meg győzte azon ülésben jelenlévő Rendeket 
arról , hogy ezen hertzegnek közbenjárása által 
nemesi jussainknak tökélletes helyre állatását, meg 
sértetett törvényeinknek vifzfza adatását , a’ ma
gyar és német nemzetnek égyjnáshoz való meg 
engefzteltetését, és Hazánknak állandó békességét 
reménylhetnénk. Nem hús, hanem kő, vagy ennél 
is kemén}^ebb, ’s atzél fzive volt volna annak, a’ ki 
ezen fontos befzédnek ellene mondott vólna. Mind
nyájan által látták ezen válafztásnak fzükséges vol
tát, mindnyájan égyenlöképen ezt kiáltottak: Vivat 

Âlexander Leopoldus Palatínus Regni Hungáriáé, 
az a z : JEIlyen Sándor Leopóld Magyar Orjzágnak 
JSádór - Ispánja! Meg értvén kégyelmes Fejedelmünk 
a’ hozzá küldetett követek által a’ Rendeknek e’ 
nyomban tett végezését, örömmel fogadta követsé
geket, meg erösitelte válafztásokat, örvendett magá
nak, örvendett kedves fiának, örvendett,’ s sok íze- 
rentsét kívánt a’ magj'ar nemzetnek. Ez áldott fzem- 
pillantástól fogva, mind a’ Király nemzetünkhöz, 
mind a’ nemzet kirallyához nagyobb hajlandóság
gal és bizodalomma! viseltetett.

§• 3 1 9 -

A ’ mi a’ harmadik tárgyát, t .  i. a’ Rádor-Ispán’

466 « = = = = = *



tfzíeJidei jövedelmét nézi, az nem volt mindenkor egy
forma. Hajdan, mig még az Orfzágnak izéiéire gon- 
dotviseltek, és mig még minden Vármegyékben itilö 
izéket ültének a ’ Nádorispánok, temérdek jövedelmei 
voltának, és gyakran törvénytelen útakon ’s modokon 
is gazdag kintseket fzerzettenek magoknak. Erre való 
nézve törültetett el az ö Őriz ági biroságok. Annaku- 
tánnanémelly só aknáknak és fzigeteknek jövedelmei 
rendeltettek fizetésekregj. Ez a’ jövedelem is egy efz- 
tendöben töbre, másban kevesebre ment, a’ mint 
t. i. a’ só aknáknak, és fzigeteknek gyümölisei gaz
dagabbak, vagy fzegényebbek voltának. Az újabb 
rendelések fzerént, mintegy 30. ezer forintokra ment 
efztendei jövedelmek. A ’ Jáfzok cs Kunok még mos
tan is három ezer aranyakat fizetnek a’ Nádor Ispán
nak, mint örökös fö birájoknak kJ. Mostani kedves 
Palatínusunknak 150 ezer forintokat rendelt felsé
ges attya, olly móddal, hogy minden holnapban 
12500 forintokat fizessen ki nékie a’ kamara. Egy 
olly ízép jövedelem, melly által mind fzületésének , 
mind udvarának fényességét elegendöképen óllal- 
mazhattya. —  IJtollyára jegyezzük meg még azt 
is, hogy a’ Nádor-Ispán két segédeket fzokott ma
gának válafztani, u. m. egy Vice Palatínust, és egy 
Palatinalis Proto-Notariust, a’ kik mind a’ polgári, 
mind a’ törvényes dolgokban segítségére legyenek 
nékie. A ’ közelebb múlt 1790. efztendei Orfzág gyiil- 
lésben, az elsőbb hivatalra Berzevitzy Berzevitzy 
Andrást, Szepes Vármegyének első All Ispánját, az 
utóisobra pedig Somogyi Jánost, Vefzprim Várme
gyének első All-Ispáuját válafztotta, ’s nevezte ki, 
mostani kedves Nádor-Ispánunk Sándor Leopóld.

— = = = = — -  4^7

g) Vid. M a t t h i a e  Corvint Decret. Aiin. 1485. 

Á) Vid. Art. JDiaetal. II. et XXV. Ann. 1751.
G g  2

Art. XII.
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§• S2°-
Törvényeinknek ereje fzerént, eFztendönél tovább 

nem lehetne a’ Nádor Ispán helyének üresen ma
radni, hanem egyiknek halála után, ismét mást 
kellene válafztani (§. 315.) Még is mind azonáltal 
gyakran meg történt, nevezetesen Austriai házból 
ízármazott királyainknak uralkodások alatt, hogy 
Nádor-Ispánok helyett tsak Királyi Helytartók ( Lo- 
cumtenentes Regii) voltának, kiknek sem tekintetek, 
sem hatalmok nem volt annyi , mint az Orlzág 
gyűlésein válafztatni fzokott Nádor-Ispánoknak. —• 
Ez a’ királyi Helytartói hivatal egy átallyában is
meretlen volt honnyai királyaink alatt, cs a’ mi
képen Jongelinus Gáspár meg jegyzetté I. Ferdinánd 
király találta azt fel, ’s vitte bé Orfzágunkba. Eb
ben pedig a’ volt az ö vége, hogy első fzülött fiát 
II. Maximiliánt tehesse birodalmainak örökösévé. 
Minthogy pedig nem ehez, hanem Ferdinándhoz , a* 
király második fiához, volt a’ Magyaroknak hajlan
dósága, ’s örömest ennek fejére akarták volna a ’ 
fzent koronát is tenni, valameddig Fádasdy Tamás 
akkori Nádor-Ispán élt, meg nem engedte Maxi- 
miliánnak magyar királyságra való koronáztatását. 
Héjába gördítették az udvari belső tanátsosok az 
ellenkezőknek fzemeik eleibe I. Maximiliánnak II. 
Vlájzló királlyal 1491. efztendöben kötött fzövetsé- 
gét, héjában emlegették nékiek, hogy a* magyar 
korona az Austriai Háznak örökösen által adatta* 
tott tulajdona: könnyen meg feleltek ok arra né
kiek, hogy azon fzövetségben is meg hagyattatott 
a’ királyi fzabad válafztasnak jussa, és igy, sem 
a’ királynak, sem másnak nem volna hatalma arra, 
hogy a’ nemzetet II. Maximilián válafztasára kén- 
fzerittsék ’s a’ t. Melly dolgon felettébb meg bofz- 
fzonkodván I. Ferdinánd király, JSádasdi Tamásnak 
1563. efztendöben történt halála után. üresen hagyta
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a’ Nádor-Ispanságnak helyét, ’s helyette Oláh Mik
lós Efztergomi Érseket tette királyi Helytartóvá. 
Követték ötét ebben II. Maximilián és Rudolf ki
rályok is, kiknek uralkodások alatt, tellyességgel 
nem volt az Orfzágnak Nádor-Ispánja, hanem tsak 
Királyi Helytartója , még pedig More Mihályt, 
Czohor Imrét, és Istvánffy Miklóst ki vévén , min
denkor egy a’ magyar Püspökök közzül i).

$• 3 21*

A ’ Nádor-Ispánok és királyi Helytartók között 
igen nagy külömbség vagyon. Amazok Vice Kirá
lyok , és az Orfzág Rendjeinek ’s Karainak képei
ket viselő fzeméllyek lévén, tartoznak Hazánk tör
vényeit, fzokásait, és jussait oltalmazni. Közbenjá
rok lévén a’ nemzet és királyok között, fzabados 
be menetelek vagyon az uralkodó fejedelmekhez» 
fzabadosan fel fedezhetik az Orfzágnak igazgatás 
ellen való panafzait, fzabadosan meg mondhattyák 
törvényeinknek királyok által történhető meg sérte* 
léseket, fzabadosan emlékeztethetik őket azoknak 
tellyesitésére , ök az Orfzágnak fö Kapitánnyal, 
Horváth és Tóth Orfzágoknak fo biráji ’s a t. A* 
királyi Helytartók ellenben a’ nevezett hatalommal 
nem birnak, és nem az Orfzág Rendjei, hanem a’ 
királyok által fzoktak válafztatni. De tsak ugyan 
ök is Elő ülök a’ Fels. Helytartó Tanátsnál, és 
Septemviralis Táblánál; ök is fö bírái a’ Jáfzok- 
nak és Kunoknak; ök is Pest, Pilis és Sóit egye
sült Vármegyéknek fö Ispánjai, és épen ann}á jöve
delmek vagyon, mint a’ Nádor-Ispánoknak. —  Tud
ván a ’ Magyarok ezt a’ nagy külömbséget, mind

i) Conf. C a s p a r . J o n g e l i n i  Catalog. Palatinor. Regn. 
H ung. in Collectio/iil?.' Scrippt. Rcr. Hungar, S c h w a n d t - 
tJBRj T ó m . II. pag. #51.
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II. Maximilian, mind Rudolf Tsáfzárok és Királyok 
alatt gyakorta esedeztenek a’ Nádor - Ispanságnak 
helyre állításáért, de a’ Bétsi fzerzödésig semmi 
jó válafzt nem nyerhettenek. Ekkor válafztatott 
azon méltóságos hivatalra az Orízág Rendjeinek 
közönséges meg egyezéséből, lllezházy István egy 
valóságos magyar ízivii és indulatit hazafi. Ez után 
még két Nádor - Ispányai vóltanak Orfzágunknak , 
melly hivatal 1670. efzfendoben félbe fzakafztatott, 
és hol JVádor-Ispánok, hol királyi Helytartók kor
mányozták a’ nemzet' dolgait. Palatínusok vóltanak 
Galanthai Efzterházi Pál, Páljffy Miklós és János és 
Bathyan Lajos: helytartók pedig Szolepcseni György 
Eíztergomi Érsek, Ferentz István Lotbaringiai Her- 
tzeg Mária Theresiának hitvese, és Albert Saxóniai 
Hertzeg annak kedves veje —  II. Jósef kilentz é r 
tendőkig tartó uralkodása alatt sem Nádor-Ispánok 
sem királyi Helytartók nem vóltanak,

§• ,322,

Második Orfzág Bárója az O r s z á g  B í r á j a  (In
dex Curiae Regiae). Ez a’ hivatal mind kissebb, 
mind rangjára nézve későbbi a' Nádorispanságnál, 
és a' mennyire Hazánk’ történeteiből tudhatjuk, Sz. 
Láfzló király idejében találtatott, ’s állitatott fel, 
melíyre a’ Nádorispánoknak fokféle polgári ’s hadi 
foglalatosságaik adtanak alkalmatosságot. így kell 
a’ dolgot fel venni. Elejénten minden törvényes dol
gok a’ királyi udvarban lakó Nádor Ispánok előtt 
folytának, ok vóltanak a’ lakosok között támadott 
nehezebb pereknek bírái, ok határozták azokat meg, 
ok mondottanak sententziát, ok erősítették meg azt 
kezeknél lévő királyi petséttel. Minthogy pedig ök, 
hol közönséges, hol magános, hol polgári ’s hol 
hadi foglalatosságaik miatt gyakran el távoztanak 
a' királyi udvarból, az idő alatt pedig halgattak



a’ törvények, meg fzünt a* pereküek folyamatiya: 
ahoz képest tettzett Sz. Láfzló királynak egy ol!y 
segitö társat rendelni a’ Nádor-Ispán melle, a’ ki 
ennek jelen nem léteiében a’ törvényes dolgokat 
folytatta, ’s a’ királyi petséttel is élt azoknak meg 
határozásában. Ez a’ f'zemély idővel f'Ö Bírónak 
neveztetett. Ennek igasságát láthatni Sz. Láfzló vé- 
gezései között: Tettzett, úgymond ö, minekünk, 
hogy a’ midőn cC Nádor-Ispán haza me'ne'nd, annal 
hagyja a’ királynak e's udvarnak petse'tje't , d ki 
helyette ott fog maradni, hogy ekkepcn valamint egy 
a’ királyi udvar, (értsd a’ királyi udvaron, a’ ki
rálynak itilö izékét.), úgy egy legyen annak pctsétjc 
is. Valameddig ci Nádor Ispán othon maradánd, sen
kire se küldjön petse'tes levelet k) ; hanem e'gyedül 
azokra az udvari tifztviselökre, d  kik ö tölle függe
nek , e's tsak azokat fzabad legyen nekie meg itilni, 
<?’ kik önke'nt hozza menendőnek. Ha ellenkezőt tsc- 
lektfzik, gij magyar ezüst pénz bírságot fizessen l). 
Sz. Láfzló halála után élt, és uralkodott királyok 
alatt lassan lassan#, nevekedett az Orfzág Biráinak 
méltóságok, és többé nem segédjei, hanem igazga
tó társai lettének a’ Nádorispánoknak, és mint fo * I)

k y  Hajdan nem irás , hanem papirosra nyomtatott petsétek 
által idéztettek a ’ peresek és bűnösök a’ törvénybe.

I )  V id .  S. L a d i s l a i  Decret. L. III. C. 3. , , P i a c ú i t  e t i a m  y 

, , u t  f  a l i q u a n d o  C o m e s  P a l a t í n u s  d o m u / n  i v e r i t , R e -  

, , g i s  , e t  C u r i a e  f g i l l u r n , q u i  i n  v i c e  e j us r e m a n f é r i t  , 
, , i l l i  d i m i t t a t ,  u t ,  f i a i t  R e g  i s  u n a  e j t  C u r i a ,  e t  i t a  

, , u n u t n  J i g i l l ú m  p e r f j t a t .  H o r n i  v e r ő ,  C o m e s  i d e m , 
, , q u a m d i u  p e r m a n f e r i t  , J a p e r  n e m i n e m  f g i l l u r n  m i t t a t y 

, , n i / i f u p e r  e o s  d u n t a j c a t ,  q u i  n o c a n t u r  U d v o r n i k , e t  

, , q u i  f p o n t a n e a  v o l u n i a t e  i v e r i n t  a d  c u m  , M o s  e i  l i c e a t  

„ i u d i c a r e } q u o d / i  u l i t e r  f e c e r i t , q u i n q u a g i n t a  q u i n q u e

, , p e n f a s  f o l v a t ------- F gy  F e n s a  tefzen 1. Rhénes fö*
,,rintot é s  46. krajtzárt.”
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bírák világosan Hmeg külömböztetnek azoktól. Lás
suk, mit fzól Kálmán király e’ dologról. A ’ Herceg
nek a’ királyi megyében lakó fzolgai, és a' királynak 
a Iiertzeg megyéjében, lakó fzolgái, cC JSádorispón és 
Bíró, az alatsonyabb sorsáak pedig a’ Bíró előtt 
perellyenek m). Innen ki tettzik, melly nagyon hi
bázzanak azok, a’ kik az Orfzág bíróság eredetét 
Sz. István király idejére akarják fel vinni, holott 
sem az Ö, sem az ö utánna élt, és uralkodott egy
néhány királyoknak végezéseikben, nintsen arról 
egéfz Sz. Láfzló királyig semmi emlékezet, és Jón■ 
gelinus Gáspár sem vihette az Orfzág biráinak ne
veiket az 1137. efztendön felöl, ámbár ö eléggé 
iparkodott, *s eleget hányta ’s vetette legyen is a’ 
leveles tárakat n).

§• 3 2 3 -

Hogy az Orfzág Bírójának hivatallya, igen fel
séges és nevezetes legyen a’ Magyar Birodalomban, 
ki tettzik az avval öfzve kaptsolt kötelességekből, 
mivel: ,

í. Az Orfzág Bírája vií'zi Sz. István király pallzá- 
ját az újonnan meg koronáztatott király előtt.

2. Ö az Orfzágnak rendes és fö Bírája.
3. A ’ királyi udvarba ment pereket ö fzokta meg 

visgálni.
4. ö  rostálja meg az Erdély, Tót, és Horváth 

Orízágokból eleibe ment gépellatakat, az a z ,

m) C o l o m a n n i  D ecret. L . I. C. X I I .  , , D u cis M in ijtr i , qu i 
t,in M ega Regia f u n t , et R cgis , qui in M ega Jiint JDu- 
„ c i s , ante com item  ct Judicem y minnrcs autc/n ante 
t,Judicem  delit igent.”

n ) V i d .  E ju sd .  Catalogum Judic. Curiae in  S c h w a n d t n e r i
Collect. Scrippt. Rer. H ungar. T. I I .p .  856.



az alsóbb bírák által meg határoztatott, de 
azoktól fellyebb vitetett pereket o).

5. ö  fzokta a’ király jussainak okait ki nyo
mozni.

6. A ’ vég helységeket el járni, ’s meg fzemlélni.
7. Az ö kötelességében áll a’ Nádorispán halála 

után efztendövel, ha a’ Király nem akarná is, 
Orfzág gyűlését hirdetni, másképen, a’ törvény 
fzerént meg fofztatik hivatallyától.

8. Tartozik vagy fzeméllye fzerént, vagy itilö- 
mestere áltál, fzüntelen felső Magyar Orfzág- 
ban Iák ni p).

A ’ régi levelek út mutatása fzerént, hajdan 2000. 
forintból állott az Orfzág birájának fizetése, most 
pedig hol több, hol kevesebb, a’ mint t. i. az ural
kodó fejedelemnek tettzik azt meg határozni. —  
Erre a’ hivatalra egy olly érdemes Mágnás fzokott 
válafztatni, a’ ki mind őseinek érdemei, mind tu
lajdon virtusai által arra méltóinak lenni itiltetik. 
A ’ jelenvaló időkben VázsonkÖi Gr. Z i c h y  K a r o l y  
egy igen nagy tudományú, és érdemű ifjú Mágnás 
viseli ezen méltoságos hivatalt, az uralkodó Feje- 

• delemnek, és az egéfz'Magyar Hazának tellyes meg 
elégedesével.

§• 3 24-

Harmadik Orfzág Bárója a’ Ho r v á t h  O r s z á g i  

B á n  (Banus Dalmatiae, Croatiae et Schlavoniae). 
Rátkay és Helmár a ’ Bóján tói, a’ melly fzó félel-

============ 473

o) A ’ miólta Erdély Magyar Orfzágtól el válafztatott, és 
nagy Hertzegséggé lett ,  azóltától fogva semmi Appellá- 
tak nem mennek onnan az Orfzág Eirája eleibe. 

f )  V id . S. L a d i s l a i  ,  C ü l ü m a k n i ,  et A n d r e á k  II. Re- 
gum Decreta , et Tripartit. P . I. T it, 29. 30. P. Tit, 3.
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mest jelent q), Otrokotsy, a’ bánok, vagy vele ba- 
nok-tól, húzza le a’ Bán nevezetnek eredetét r). 
.Amazoknak értelmét azért nem hagyhatom helybe, 
mivel a’ Bóján inkább tyrannust, az az kegyetlen 
uralkodót, mint törvényes urat jelent. Otrokotsy 
gondolatára magam is réá állanék, ha bizonyosan 
nem tudnám, hogy hajdan Dalmatziában és Hor
váth Orfzágban Szarmaták, kiknek maradékai a* 
mai Tótok, Horvátok , Lengyelek ’s a’ t. nem lak
tattak volna, a’ kik uraikat tulajdon nyelveiken Bá
noknak , az az, uraknak nevezték. Ettől a’ Pán fzó- 
tól vette tehát a’ Bán maga eredetét, mellyet a’ 
későbbi maradékok is meg tartottanak. Nevezete
sen azok az érdemes férfiak neveztetlek elsőben 
Bánoknak, a’ kiket IV. János Pápa, és ílcraclius 
napkeleti Tsáfzár küldöttének vala Budi/nerius Hor
váth Orfzági második kereíztény királynak uralko
dásban való segítségére, a’ kik az ottan lakó népet 
fzázadokra ofztván, minden í'zázadnak igazgató, 
sara egy egy fzázadost rendeltének, és a’ kiket a* 
nép, mint elöjaróikat, Pánoknak, ’s idővel Bánok
nak nevezett. Ezek a’ Bánok voltának mind a’ pol
gári, mind a’ hadi dolgokban fő igazgatok, a* 
hadi seregeknek fő vezérjei, és a’ tartományok
nak gondviselői, ’s itilö birái, a’ melly igazgatás
nak formája mind addig fenn állott, míg azon or- 
fzágok Zvonimirus Demeter halála után, a’ Magyar 
Birodalommal égyesitettek volna. Sót rnég annaku- 
tánna is , mind & mái napig fenn maradott a'Báni 
nevezet és hivatal s).

q) G e o r g . R a t k a y  JMemor. Reg. et Búron. T) álm át ián,
Croatiae et Sclavoniae. Vindob. 165.*. föl. Conf. Ejus- 
dem Libri Compendium Auctore He l l m a r i o  T yrnav. 
17^7. gvo.

r) O t r o k o t s y  Origin. Hungnror. P .  C. V .  §. í p .

s) A ’ Horváth Orfzági Bánon kívül több Bánok is voltának
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§■  3 2 .5 -
Az Austriai házból fzármazott magyar királyoknak 

uralkodások alatt sokféle változásokon ment a’ Hor. 
váth Orfzági Bánság által, ’s kevesbe múlt, hogy 
egéfzlen örök feledékenységbe nem esett, melly ellen 
gyakorta is panafzolkodtak az Orfzágnak Rendjei, 
mind a’ fejedelmekhez nyújtott esedező leveleikben, 
mind a’ közönséges gyűlésekben. Kiváltképen Ru
dolf király uralkodása alatt, fzaporodván a’ nem
zetnek sebei, mind addig kérték ’s kénTzeritették 
ötét, mig végre, a’ Bétsi Szerződésben Monyorók- 
ereki Erdödj Tamás, egy valóságos jó hazafi vá- 
lafztatott volna a’ Bánságrá. Az ezen fzerzödést 
követő Orfzág gyüllésében minden módon azon 
iparkodtanak, hogy azon méltoságos hivatal ne tsak 
állandó legyen , hanem egyfzersmind azon is , hogy 
annak el vétetett régi jussai tökelletesen vifzí'za 
adattassanak, és bog}' épen olly hatalommal bír
janak a’ Bánok Horváth és Tóth Orfzágokban, 
mint a’ Nádor-Ispánok Magyar Hazánkban; az az, 
hogy ne tsak a’ polgári és törvényes; hanem a’ 
hadi dolgoknak kormánya is ö reájok bizattasson, 
és hogy az ott lévő felsőbb ’s alsóbb hivataloknak 
ki ofztogatása az ö fzabad tettzésektöl fügjön.

§• 32Í>-

Hogyha ezen felséges hivatallal egybe kaptsolta-

nak a ’ Magyar Birodalomban, nevezetesen a’ B o sn ia i, 
S ű rm ium i, JMachóviai, és Szeverini. A ’ Bosniai Or- 
fzággá lett, a ’ Szirmiumi fejedelemséggé; a ’ M acho. 
viait magok az Orfzágnak Bendjei , a ’ Szercrinit a ’ 
Törökök törlötték él Európába lett által jövetelek útim. 
Ezen idótöl fogva neveztetnek Temes és más fzomfzéd 
megyek Bdnátusnak , fö igazgatójok pedig nem Bánnak, 
hanem Temesi Grófnak.



tott hatalmat és kötelességeket meg visgáljuk, nem 
lehet tsudálnunk, hogy annak fenn tartásában annyi
ra iparkodtanak eleitől fogva az Orfzágnak Rend
jei, mivel:

1. Akár az Osmanok, akár a’ Velentzések tá- 
madtanak a’ Magyar Birodalom ellen, minden
kor nagy könnyebségére ’s hafznára voltának 
Magyar Hazánknak a’ Horváth Ĉ rfzági Bánok, 
ok vezetvén az ellenséggel való ütközetekben 
az első sereget, ( avant gárdát); ’s ök fedvén 
be, akár győztünk, akár gyozetettünk, az üt
közetnek helyéröl el níent hadi seregeinket.

2. Ök viseltének a* vég tartományokban lévő 
helységekre, és várakra, ’s az ezekben vigyá
zatban lévő hadi népre gondot.

3. Ök adták ki a’ katonáknak zsóldjaikat, ’s ök 
vigyáztanak a’ hadi takarmányokra, tárakra, 
és efzkozökre.

4. Ök voltának a’ békességnek idején, mind a’ 
polgári, mind a ’ törvényes dolgokban Horváth 
Orfzágoknak fö igazgatói és birái, ’s ök itií- 
ték, ’s határozták meg a’ lakosok között tá
madott pereket.

5. Mindenkor égyet értettek a’ Magyar Orfzági 
Nádor-Ispánokkal, és ha a’ fzükség, ’s környül 
állások úgy kívánták, segítségére is voltának 
azoknak.

6. Ö nekiek is fzinte úgy voltának segédjeik 
mind a’ polgári és hadi, mind a’ törvényes dol
gokban, valamint a’ Nádorispánoknak, u. m. 
egy Vice-Bánjok, és egy ItilÖmesterek.

7. Nagy jövedelmű hivatal volt ez mindenkor, 
mivel hajdan könnyen réá ment efztendei fize
tések 12. ezer forintra, most sints sokkal ke
vesebb. —  Időnkben Monyorókereki Gróf E r - 

södy Já n o s , egy vitéz magyar Hulzár Rege-
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mentnek tulajdonosa viseli ezen méltoságos
hivatalt.

§• 3 2 7 -

Éhez hasonló ditsösséges hivatal vólt hajdan az 
E r d é l y  O r s z á g i  V a j d a s á g . —  A’ Vajdai neve
zet eredetére nézve Szarmátziai, avagy Tót név, 
’s e’ két fzóbói lVy és TVodit, az az Sereg Vivőy 
Vezető, vagyon öfzve enyvezve, és betii fzerént 
seregeknek vezérét jelent a’ Vajda. A’ IVajvoda, 
nevezet, a’ mellyböl rövideden mondván, a’ Vajda 
név tsináltatott, még most is fzokásban vagyon a’ 
Lengyelek között , a’ kik mind ekkorig Wajvodák- 
nak hívják a’ tartományoknak fö igazgatóit. Ké
tség kívül töllök, ’s az Orofzoktól, mint fzomfzéd 
nemzetektől költsönözték a’ Magyarok ezen neve
zetet, de mikor, ’s mellyik magyar király idejé
ben, nem tudom bizonyosan meg határozni; mivel 
sem a’ magyar történetekről Írott könyvekben, sem 
a’ régi királyi íüggö petsétes levelekben semmi 
nyomai nem találtatnak annak. Nemtsak Sz. István 
király uralkodása előtt, hanem még azután is sok 
ideig Törököknek nevézték a’ Görögök az Erdélyi 
Magyarokat, fejedelmeiket pedig Törökök’ királyai
nak és Defpotáknak; a’ melly Szarmátziai nyelven 
Vajvodákat, avagy Vajdákat jelentett §. 119. Nőt. x. 
y. z. 7. A’ mennyire midazonáltal az illyetén homályos 
dolgokban tapogatodznilehet, úgy tapafztaljuk, hogy 
a’ Vajdai nevezet Kálmán király idejében kapott láb
ra, a’ ki egynéhány Ízben hadakozván az Orofzok ellen 
egy olly derék embert válafztott, ’s tett Erdély Orfzág- 
nak fö igazgatójává, a’ ki minden esetekben elégséges 
vólt az ellenségnek meg zabolázására, és a’ fzomízéd 
Lengyeleknek fzokása fzerént Wajvodának avagy Vaji 
dának nevezte. — Azon időnek tzikkelyétöl fogva olly 
közönségessé lett a’ Vajdai nevezet, hogy márl haitid-
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rás, IV. Béla is Kán Ztf/z/í/királyoknak uralkodások 
alatt költ királyi végezésekben, és levelekben Vajdák
nak nezeztettenek Erdély Orfzágnak fö kórmánvozói, 
és világosan az Orfzág Báróinak fzámok közzé 
fzámlaltattak. Sőt, ha az idő és környül állások 
úgj' kívánták, nem tsak egy, hanem sokfzor két 
Vajdák is voltának ottan , a’ kik égyenlöképen 
vigyáztanak az Orfzág tsendességére, ’s egyenlő 
erővel hadakoztanak a* Magyar birodalom ellen fel 
támadott ellenségekkel.

S- 328.
A’ minémii hatalmok volt Magyar Orfzágban a* 

Nádorispánoknak , Horváth ’s Tóth Orízágokban 
a’ Bánoknak: ugyan annyi, ’s olly hatalmok volt 
az Erdélyi Vajdáknak. Jövedelmek sem vólt keve
sebb, ha nem több. —  Elegendöképen bizonyítják 
e’ dolgot Erdély Orfzágnak történetei, és némelly 
nevezetes Vajdáknak históriái. Kétféle kötelességek 
vólt azoknak, u. m. polgári és hadi. A ’ békéssé- 
ges időkben ok igazgatták Erdély Orfzágot , ök 
voltak a’ törvényes dolgokban is fö bírák; hada
kozásnak idején pedig azt az egéfz tartományt ök 
tartoztak védelmezni, a’ katonáknak zsóidjaira, ’s 
hadi kéfzületekre gondot viselni, és a’ Magyar ki
rályoknak segítségekre lenni , vagy a’ fzüntelen 
zsóldban álló katonákkal, vagy ha ezek elegendők 
nem voltak volna, a’ föld népét is fegyverbe öltöz
tetni. Ennekfelette arra is kellett nékiek vigyázni, 
hogy az ottan le telepedett nemzetek, u. m. Magya
rok, Székelyek, és Száfzok jó égyességben éllye- 
nek egymás között. Zápolya János Erdélyi Vajda 
magyar királyságra lett emeltetése után nem olvas
suk, hogy valamellyik Erdélyi Fejedelem Vajdának* 
neveztetett volna. Már az ö fia és örököse János 
Zsigmond fejedelmi nevezettel élt I. Fcrdinánd ki-



rály adakozoságából. Azzal éltének ö utánna Beth
len Gábor, Bátor iák és Jlpuff iák. - Mig I. Mpaffy 
Mihály olly égyességre ment I. Ldopold Tsáfzárral, 
hogy Erdély Orfzága, az ö halála után a’ Fels. 
Austriai Ház birtoka ala esne; a’ mint hogy úgy 
is történt a’ dolog, és azoltától fogva, hol nemzeti, 
hol idegén fö igazgatói voltának azon fzép tarto
mánynak, még pedig más a’ polgári és törvényes, 
más a’ hadi dolgokban, amazok Gubernátoroknak, 
avagy fö igazgatóknak, ezek pedig Erdély Orí'zági 
Tár Mestereknek neveztettek, maga a’ tartomány 
is többé nem Orfzág, hanem Maria There'sia ural
kodásától fogva nagy Fejedelemségi nevet visel.

§• 329-

JSágyeclik Orfzág Bárója a’ Fö T á r n o k  M e s t e r  

Tavrrnicorum Magister. Sokan úgy gondolkodnak 
a’ Tudósok közül , hogy a’ Tárnok nevezet e’ 
Tóth fzótól JDwor udvar, és Dwornik, az a z ,  udvari 
gondviselő, vette volna ered,étet. —  Mások, ’s ne
vezetesen Szegcdy János tudós Jésus fzerzetbeli pap 
ezen Tóth ízótol Tábor, a’ mellytöl fzármazott a* 
magyar nyelvben is a’ Tábor , vonnyák azt le, 
mintha a’ Tárnok a’ Tábornok - tói vette volna ere
det t). Lássák ök, mit gondolnak, a’ mi engemet 
illett, úgy vélem, hogy nekünk semmi fzükségünk 
nintsen a’ Tárnok nevezetnek kútfejét, e’ vagy 
amaz idegen nyelvben keresnünk, nemzeti nyelvünk
ben is könnyen fel lehet azt találni. Ha az Afztal- 
nakot az afztaltól, a’ poharnakot a’ pohártól le le
het húzni , miért ne lehetne a’ Tárnakot, vagy Tár-

------------------- 479

íj In  Rubric. Jur. H u n g n r .  P . I . p .  25.  nőt. a ubi haec 
i l l e :  T a v e r n i c u s  o l im  v id e tu r  fu iíle d ic tu s  Tábornok a* 
T ábor, h. éli a caftris a d  n o r m á m  v o cur a  T áln ok, feu 
T áln ak, Pohárnok, feu  Pohárnak.
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nokot a* Tártól avagy Tovártól, melly mind kettő 
valóságos régi magyar fzó, ’s tulajdon értelemben 
vétetvén, kintset jelent. Ettől a’ két ízótól vették 
a ’ Tárház, és Tárjzekér is eredeteket, ettől a’ Tár
nak, vagy Tárnok is, melly által olly fzemélyre 
vagyon tzélozás, a’ kire a’ kints tárnak gondvise
lése vala bizattatva. Ha több erőségeket nem ta
lálnék is értelmemnek bizonyítására, elegendő oko
kat fzolgáltatnak ennékem a’ Tárnok Mesternek 
liivatalbeli kötelességei. A ’ mennyire a’ régi hillo- 
riából tudhatjuk, ö volt a’ királyi kints tárnak fő 
gondviselője, ’s igazgatója, ö vigyázott az arany, 
ezüst, réz vas bányákból , és a’ só aknákból bé 
ment jövedelmekre, a’ pénz verésre és verőkre, a’ 
koronához tartozó várasokra, falukra ’s majorok
ra, a’ királyi leveles tárakra, a’ királyi közönsé
ges végezésekre, és függő petsétes levelekre; ö 
vólt a’ királyi várasoknak fő bírája mind annyi- 
fzor , valamennyifzer azok tulajdon elöjáróiknak 
itilet tételekkel meg nem elégedvén, ügyeiket eleibe 
vitték u). És minthogy régenten nem tsak a’ ki
rályok, hanem a’ királynék, és király fiák is tu
lajdon ’s különös jófzágokkal birtanak, nékiek is 
különös és tulajdon Tármestereik voltának. Haj
dan 16. fzáz forintra ment a’ Tárnok mesternek 
efztendei fizetése, azon jövedelmen kívül, melly 
nékie a’ pénz verésből, és a’ Tavernicalis városok 
és helységek ügyeinek meg visgalásából bé ment. 
Mostán V e'gh Fjetek, a’ Fels. Septemviralis Táb-

a>) K é t  c la s s is r a ,  avagy rendre o k t a t n a k  fel a ’ k i r á ly i  fza-  

b a d  v á r o s o k ,  ezek közül n é m e lly e k  a ’ Person a lis  , m á so k  

a ’ fö T á r n o k  Mester előtt fo ly ta t ty á k  törvén yes ü g y e i

k e t .  In n e n  v et té k  a’ Ju d iciu m  T a vern icu m  és C iv ita tes  
Taverniea/es eredeteket.

i



Iának első Elő ülője, Baranya Vármegyének fő £s- 
pánja ékesíti ezen ditsöséges hivatalt.

§• S3 °-

II. Másod rendbeli Orfzág Bárói azok, a’ kik 
sem a’ polgári és törvényes, sem a ’ hadi dolgok
nak folytatásával nem bajoskodnak, hanem égye- 
nesen, ’s égyedül a’ király fzemelyének bátorságá
r a , tsendességére, ditsöségének öregbítésére, és a’ 
királyi udvar fényességének fenn tartására rendel 
tettek az Orfzág Karjai és Rendjei által. Ezek kö
zül való. —

Elsőben a’ fö P o r k o l á b  M e s t e r , Janitorum Re- 
galium Magister. Nem azért tefzem ötét elsőnek, 
mintha régiségére ’s méltóságára nézve előbb való 
volna azoknál, a’ kiket ezután le fogok Írni; hanem 
azért, hogy a’ mostani fo Ajtón álló Mester régeb 
ben fzolgál a’ többinél. Az ezután következendő 
Orfzág Bárói nem hivataljok, hanem rangjok fze- 
rént következnek. Igen helyes rendelés, melly ál 
tál minden elsőségen való vetélkedés el háritatik. 
Eredetére nézve égy idejű a’ Nádorispánsággai, 
úgy hogy, már a’ XI. ízázadban emlékezet vagyon 
a’ fö Ajtón álló Mesterről. Mihelyt a’ királyi mél
tóság bé vétetödött a’ Magyar Birodalomba, min- 
gj'árt azon gondolkodtanak az Orfzágnak Rendjei, 
miként tehessék a’ királynak fel kenetett íze- 
mélyét bátorságba, és más Európai kerefztény ki
rályoknak példája fzerént, mingyárt különös test- 
örzo vitézeket rendeltének gondviselésére. Kik le 
hettenek Sz. István, és a’ XI. fzázadban ö utánna 
élt és uralkodott királyoknak test őriző vitézei, 
mivel tellyességgel halgatnak arról krónikáink, én 
sem tudom meg mutatni. Elsőben is Kálmán király
ról olvassuk, hogy Ö Russiának, és Lodomeriá- 
nak fegyver által meg hódoltatott lakosai közül,

HU
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válafztott magának testörzö vitézeket, mellyen nem 
keveset lehet tsudálkoznunk. így fzól e’ dologról 
Istvánjjy Miklós Magyar Hazánk történeteiről Írott 
könyvében: K á l m á n  Pannóniának királya építette, 
úgymond, Orofz falvót, a’ Gallitziából és Lodome- 
riából oda vitetett iíj lakosoknak fzámára, olly tör* 
vényt fzabván eleikbe, hogy egyébb aránt fzab adó
sok legyenek, *s égy edúl a’ királynak kapuit \r ajtait 
Őriznék, melly még mostan is úgy vagyon x). Ezek
nek a’ király kapuin, ’s ajtain vigyázatban álló 
vitézeknek fö igazgatói voltának a’ fö Ajtón álló 
avagy Porkoláb Mesterek.

§• 33 l -

Ezen kívül még más kötelességei is voltának a* 
fó Ajtón álló mesternek, u. m. az Orfzág gyűlé
seiben a’ gyűlés háznak ajtain vigyázni, a’ királyok
nak ’ s Nádorispánoknak valafztatásokban, avagy 
más dolgokban is a’ voksokat öfzve fzedni, a’ Ka
rok és Rendek között támadott vefzekedást le tsen- 
desiteui, (hajdan mig még a’ Rákos mezején tar
tatták az Orí'zág gyűlései, sőt azután is, gyakorta 
kardot rántottak egymásra a’ magyar urak); az 
ottan lármázó ifjúságnak tsendességet parantsoíni; 
a’ királyoknak koronáztatásokkor, a ’ templomnak 
ajtaira vigyázó katonákat alütani , hogy abba a’ 
sokaság fzabadosan ne rohanhasson, azoknak, a* 
kiknek a’ királyi koronázásra jussok, ’s fzabadsá-

x) Hijtoriar. B egni Hung. L . X V I .  „O p p id u m  inc/uit 
„ O r o f z f a l v a , ante quadringentos a n n o s , C o l o m a n o s  

„ R e x  P a n n ó n i á é ,  deductis ex G alit ia  et L o d o m e r ia ,  

,,RuíTorum P r o v in c i is ,  colonis, c o n d id e r a t ; lege l a t a , 
, ,u t  cetera liberi eíTet, portás duntaxat et januas B e - 
„ g u m  cujiodirent, quod noílra aetate  obfervatum mer 
„ m in im u s ,”



gok vagyon, fzabad be menetelről való levélkéket 
ofztogatni, a’ koronázásnak végbe menetele után 
a’ királyi ebédlő háznak ajtaira, ’s ablakaira fze- 
mesen vigyázni. Ezen mostan elő fzámlált köteles
ségeket még mostanis tartozik a’ fő Ajtón álló Mes
ter bé telylyesiteni. A ’ mi pedig fizetését illeti, más
képen volt az hajdan, másképen vagyon az újabb 
időkben meg határozva. Régenten, mig még kirá
lyaink Hazánk kebelében laktanak , és a’ fő Ajtón 
álló Mesternek fzolgálatja is terhesebb volt, mim 
den fzabad királyi várasok, faluk, és majorok, hat 
forintot fizetőnek nekie efztendonként. De mivel 
most, ki vévén némelly nevezetes alkalmatosságo
kat, u. m. a’ királynak koronáztatását , Orfzág 
gyülléseit, ’ s a’ t. úgy fzólván, semmi foglalatos
sága nintsen, inkább betsiiletböl, mint hafzonért 
fzokott fzolgálni. Időnkben Erdödi Gróf P alffy L eo- 
p ó l d  Tsongrad Vármegyének fö Ispánja a’ fő A j
tón álló Mester.

§• 3 3 2 -

Mdsodfzor a’ fö U d v a r k o k  M e s t e r  , deákúl 
Curiae Regiae Magijtcr. Bizonyosan tudjuk azt, 
hogy eleitől fogva volt a’ királyi udvarban ezen 
hivatalt viselő ízemély, kellett is neki lenni, más
ként ki viselt volna gcJndot a’ királyi udvarra, an-- 
nak belső ’s külső tsinosságára, az udvari felsőbb 
’s alsóbb rangú tselédekre, kiket hajdan közönsé
ges nevezettel udvarnokoknak neveztenek a’ Ma
gyarok? Mindenkor volt tehát a’ királyi udvarban 
fo Udvarnok Mester, de más nevezet alatt. A ’ mi- 
képen Corvinus Mátyás és II. Uláfzló királyok’ vé- 
gezéseikben olvassuk , Seneschalcusnak neveztetett 
idejekben a’ fö Udvarnok Mester, és már akkor is 
orfzág Bárója vólt az, még pedig előbb való a’ 
Horváth Orfzági Bánnál , és az Erdélyi Vajdi-

Hli 2
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nál y). A’ Curiae Rcgiae Magijier nevezetet sem
mi hajdani királyi végezésekben és függő petsétes 
levelekben fal nem találhatjuk, ’s úgy vélekedhe
tünk, hogy a’ Fels. Austriai Házból eredeti kirá
lyaink közül valamellyik nevezte a’ fő Udvarno- 
kot Curiae Regiae Magistérnék. Akármint legyen 
a’ dolog, elég az ahoz, hogy épen azon hivatal
beli kötelességei vágynak a’ mostani fö Udvarnok 
Mesternek, a’ mellyek voltának hajdan a’ Nagy 
Seneschalcusnak, mellyhez képest, hol fö Udvar- 
ltoknak, hol Várnagy nak, hol Vár Kapitánynak ne
vezték ötét a’ Magyarok. Az ö kötelességében ál
lott a’ királyi lakó palotának külső ’s belső fényes
ségére , a’ test örzö vitézeknek ruházátjokra és 
zsóldjaikra, a’ külső uralkodó udvarokból jött, ’s 
oda küldetett követeknek tartására, és azOrfzágban 
utazó királynak könnyebségére és fziikségeire vi
gyázni. A’ jelen való időben .Erdödi Gróf P Á l f f y  

K a r o l y , arany gyapjas vitéz, a’ Felség, udvari 
Magyar Kantzelláriának fö kórmányozója ’s a’ t. 
folytattya ezen felséges hivatalt.

§• 333-

Harmadfzor, a’ f ö  I s t á l l ó , avagy L o v á s z  M e s 

t e r , Mgazonum Rcgalium Magisíer z). Valamiké- 
pen sok más nevezetes hivatalokat, úgy ezt is, a* 
régi fényes Görög udvartól költsönözték a’ Magya
rok, nagyobb ismeretségben és barátságban élvén 
avval, mint más Európai uralkodó házakkal. Min-

y )  Vid M a t t h i a e  C o r v i n i  Decret. VI. Art. 68. et U la .-
d i s l a i  Decret. I. Art. 45.

z) Á ga zó  ezenGörög fzótol A cyci^ov , melly barmokra gon
dot viselő fzolgát je le n t ,  vette eredetét. D e  Agazonum 
Regalium. Magistris vide M a t t h i a e  B e l i i ~ Adparat. ad  
H ijtor, Hungar. Dec. /. Menüm-. V . p . ir/g. n. 9.



den más udvari fö hivatalok felett való fziiksége 
volt erre honnyai királyainknak, nem tsak udvari 
fényességeknek fenn tartására, nem tsak mulatsá
gaikra, és hafznokra, hanem kiváltképen arra való 
nézve is, mivel hajdan fzíintelen hadakoztának más 
nemzetekkel, és önnön magoknak is minden hada
kozásokban jelen kellett lenniek, hadi seregeket, ’s 
test örzö vitézeket tartottanak , kiknek tulajdon 
méneseikből adtanak lovakat. A’ midőn meg ízün- 
tenek is a’ hadakozástól, lég nagyobb gyönyörűsé
geket. helyheztették a’ lovaglásban, vadáfzatbaa, 
udvaraikban lakó nemes ifjúságnak fegyverben , ’s 
lovaglásban való gyakoroltatásában. Mind ezekre 
pedig a’ fö LováTz Mesternek kellett gondot visel
ni. —  Ha egyebet nem emlitenék is, ezekből is 
könnyű az ezen hivatalban helyheztetett I'zeméllyek- 
nek kötelességeiket efzre venni. —  Ök voltak min

iden királyi jófzágban neveltetett méneseknek és is
tállókban tartatott lovaknak fo gondviselői, ök igaz
gatták, ’s fizették, a’ tsikósokat, kotsisokat és lo- 
váfzokat. Ök vigyáztanak a’ királyi hintókra, ko- 
tsikra, Jó fzerfzámokra, ’s több ehez tartozó dol
gokra; ök fzábták ki a’ királyi istállókban tartatott 
lovaknak eleségeiket, és valahova a’ királyok utaz
tak, akár békességes, akar háborús időkben, min
denkor, ’s mindenütt jelen kellett nékiek lenni. E’ 
mellett ök viseltének a’ táborozó magyar seregeknek 
tartásokra is gondot, ök határozták meg a’ táborba 
vitetett eleségeknek árrát, röviden meg mondván, ö 
nékiek kellett arra vigyázni, hogy a’ mezőben fekvő 
és hadakozó népnek semmi fziikségek ne-legyen.—- 
Így volt a’ dolog mind addig, mig II Lajos ártatlan 
királyunk a’ Mohátsi fzerentsétlen ütközetben mara
dott. Utóllyára, az ö kötelességek volt az Orl'zág 
gyiilléseire fel sereglett Karoknak és Rendeknek Mál
lásokat rendelni, az eleségnek ’s italnak árrát meg



határozni, a’ királyoknak kcrcnáztatásokkor a’ ki- 
• rá!y, és a’ királyi kegyelmes fel tételeket az Or-

fzág gyiilléseibe bé vivő királyi biztosok előtt ki 
vont kardal menni. És ezen kötelességeik még most 
is fel vágynak, és még most is azonokat mivelik a’ 
királyi lakadalmakban, közönséges vendégeskedé
sekben, és azon gyiillésben , mellyet a’ magyar ki
rály, mint Sz. István vitézi Rendjének fö Mestere 
fzokotr. tartani. Mostan R. Sz. Birodalombeli Her- 
tzeg Gyaráki G k a s s a l k o v j c h  A n t a l , N. Bod
rogit Vármegyének fö Ispánja a’ fö Lováfz Mester.

%■  334-

Ke'gjedfzer a’ Fö P o h á r n o k  M e s t e r , Pincér- 
narum Regalium JMngistcr. Mennél terméketlenebb 
valamelly tartomány, annál öíztövérebb fzokott ot
tan a* lakosoknak konyhájok lenni, bátor torkig 
állyának is az arany és ezüst pénzben , ámbár a* 
lég fényesebb palotákban lakjanak is. Példák erre 
Dánia, Svécia, Norvégia Orízágok, az Orofz biro
dalom, holott a* tehetősebb emberek is tifzta gom- 
bóttzal és pálinkával élnek; de kiváltképen a’ Hol
landiai koz társaság , mellyben pénz ugyan annyi 
vagyon, hogy négy Orízágban sints annyi, de mi' 
vei magoknak sem kenyerek elegendő, sem borok* 
s£m fzalonnájok nintsen, búza kenyér helyett fe
kete rozs kenyérrel, bor helyett pedig meleg herba 
Ricával töltik hasaikat. A ’ terméfzetnek kulömb- 
kiilömbféíe ajándékaira nézve, valósággal Magyar 
Kanahánnak lehet édes hazánkat nevezni, mellyben 
mindenféle eíeség elég vagyon, tsak pénz nintsen 
annyi, mint a’ mennyi lehetne, ’s a’ mennyinek 
kellene lenni. Ennekelötte is minden bőséggel ter
mett abban, arany ’s ezüst pénz is több pengett 
a’ lakosoknak erfzényeiben, mint most, követke
zésképen többet vendégeskedhettenek mint most.
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Egéfz Európában nem volt a’ régi Magyar királyok* 
udvarainál, ’s konyhájánál fényesebb, »s zsírosabb. 
Bámulással vívásom Bel Mátyás Írásaiban Corvinus 
Mátyás király udvarának ditsöségét, pompáját, és 
gazdagságát, mellynek fzemlélésére tsuportosan jár
tának a’ k̂iilsö nemzetbeüek j). Akkor még, nem
hogy a’ magyar urak , de még a’ királyok sem 
vágyódtanak a* Burgundiái, Champagniai és Ma
iagai boroknak italára, az Angliai Puntsnak pedig 
még tsak hirét sem hallották. Ellenben most nem 
is tartyák vendégségnek, ha idegen borokat nem 
rakhatnak asztalaikra. Még abban az időben a* 
királyok is több bortermő hégyekkel birtanak, mint 
most, mellvekre a’ Pohárnok Mestereknek kellett 
gondot viselni. Ök miveltették azokat, az ö kor
mányok alatt voltának a’ vintzeilérek, bodnárok 
és kádasok, ök vigyáztanak a’ királyi boros pin- 
tzékre, arany, ezüst, kristály és üveg edényekre, ök 
fzolgáltanak az afztalnál a* királyoknak, ök kostol-, 
ták meg, ’s adtak bé a’ boros edényeket. És imé 
innen vette a’ Pohárnoki nevezet eredetét. A* mos-, 
tani fö Pohárnokság tsak árnyéka a’ réginek, és 
most egyébb kötelességek nintsen, hanem a* koro
názáskor a’ királynak udvarolni, az italt előre meg 
kóstolván, bé nyújtani ’s a’ t. Időnkben Vázsonköi Gr. 
Z i c h y  F e r e n t z , belső királyi Tanátsós, N. Zem
plén Vármegyének fo Ispánja a’ Pohárnok Mester.

$• 335•

Ötödjzör, a ’  f ö  T Á l n o k  , avagy A s z t a l k o r  

M e s t e r , Dapiferorum Regnlium Magister. A’ Tál- 
nők a’ táltól, az Afztalnok az afztaltól, e’ pedig 
e’ Tóth fzótól Sztól vették eredeteket. Épen olly

j) N otit. Hungar. Novae Tóm. I l i  p et Apparat ad
H ijior, Hungar. Dec. I. Monum. V I .  $. X III .  p. 314.



régi Báróság a’ Tálnokság Országunkban , mint a* 
Pohárnokság, ’s épen annyi Szüksége volt hajdani 
királyainknak egyikre, mint másikra. Fellyebb im
már le festettem a’ régi Magyar királyok konyhájuk
nak bövségét , ’s asztalaiknak gazdagságát , itten 
azért nintsen egyébb hátra, hanem hogy* mind a* 
regi, mind a’ későbbi fő Alztaínokoknak hivatalbeli 
kötelességeiket elő bcí'zéljem. Hajdan ők vigyázta- 
nak a’ királyi tárházakra, a’ királyi jószágokban 
neveltetett, ’s a’ királyi konyhákra Szükséges barom 
nyájakra; ők adták ki az udvarnokoknak és több 
királyi Szolgálatban lévő tselédeknek béreiket, egye
nesen töllök fügöttenek a ’ királyi Szakátsok, kuk
ták, kenyér, és sütemény sütök, mélzarósok, va
dászok, haláSzok, madarászok, erdő ispánok, ker
téinek; következésképen, ö alattok voltának azok 
a’ helységek is, mellyeket hajdani adakozó kirá- 
lyáink, nékiek tett Szolgalatjaikért különös Szakad
tsággal meg ajátidékoztanák, mint-p. o. a’ Szakd- 
tsiak, Sz. Gáliak ’s a t. de a’ melly privilegiomaik- 
tól ok a’ későbbi Századokban meg foíztattak. Övék 
volt a’ királyi konyhákra Szükséges arany, ezüst, 
tzin, réz, vas edényekre, ’s azoknak tsinositások- 
ra való vigyázás. Ök rendelték ki a’ királyi aízta- 
lokra fel tétetett étkeknek tninémüségét, és Számát, 
Ök választottak a’ királyi udvarban neveltetett ne
mes ifjak közül, aSztalnál Szolgálókat, kik közül 
némellyek eledelt, mások italt, ismét mások mosdó 
medentzéket, tiSzta vizet, és törülő kendőket, tar- 
tottanak, minthogy abban az időben Szokásban volt, 
hogy mind a’ magános , mjnd a’ közönséges vendég
ségek előtt meg mosták a’ királyok, királyi ház, és 
a.’ hivatalos úri vendégek kezeiket. A’ fö Afztaiuok 
Mesterek vitték fel az első étkeket a’ királyi aSzta- 
lokra, tudnillik azokat, a’ mellyekböí a’ királyi 
família evett, ök kóstolták meg elsőben azokat, —



Minthogy ok mindennel bovöl ködtenek, semmi meg 
határozott fizetések nem járt. —  A ’ jelenvaló idők
ben nintsen egyébb kötelessége a’ fö Afztalnok Mes
ternek , hanem hogy a’ király koronáztatásakor 
gazdag ebédet kéfzitessen , az arany, ’s ezüst edé
nyekre vigyázzon, a’ meg koronáztatott királynak 
minden fogásból az első étket, az ebédlö palotának 
belső ajtajától fogva fel vigye, ’s meg kóstoliya. 
Ugyan ezent miveli a’ királyi lakadalmakban és 
más nevezetes napokon is. Ezt a’ fö hivatalt időnk
ben Német Újvári Gróf B a t h y a n  J ó s e f  G y ö r g y ,  

Királyi belső Tanátsos, és N. Nógrád Vármegyé
nek fo Ispánja folytatja.

S. 33«.

Hatodfzor a’ fö K o m o r n y i k  M e s t e r , Cubiculario- 
rum Regiorum Magistcr. A’ Komornyik nevezet a’ 
kamarától jön , és igy tulajdonképen a’ királyi la
kó ízobáknak fő gondviselőjét jelenti. Lég kissebb 
emlékezet sints ezen hivatalról a’ magyar történt dol
gok között, sem a’ királyi végezésekben, sem a ’ füg
gő petsétes levelekben, egéfzlen II. Uláfzló magyar 
királynak uralkodásáig, ’s úgy láttzik, hogy annake- 
lötte a’ fö Ajtón álló Mesterek vitték a’ fö Komornyi
koknak kötelességeiket végbe. Mivel pedig ez a’ király 
felettébb kedvellette a’ henye életet, és a’ miképen 
Eonfinius Antal, ’s Eris Gáspár felöle emlékezetben 
hagyták, ném hogy egy roppant birodalomnak, de 
még tsak, egy minden napi alamisnából élő fzer- 
zet.es Rendnek kormányára sem volt volna elegen
dő v), más Európai udvaroknak példájokat akar
ván e’ réfzben is követni , egynéhány Ízben arra 
kérte, ’s öfztönozte a’ Magyar Rendeket, hogy né- 
kie egy fö Komornyik Mestert rendelnének, a’ ki 
mellett királyi méltóságához illő bátorságban és 
tsendességben élhessen. Egy ’s két eí'ztendeig tsak



el fülelték tunya fejedelmeknek alkalmatlanságát, 
’s tsak halogatták kívánságának tellyesitését, végtére 
meg unván sok haszontalan beízédjeit, 1495. el'zt. 
meg égyeztenek vele abban, hogy a’ fö Komornyik- 
ság az Orfzág Bárósági közzé bé vétettessen , és hogy 
azon udvari hivatalra Ráskay Balás emeltessen a). 
Illyetén eredete vagyon a’ fö Komornyik Mester
ségnek. Ezeknek kötelességekben állott, a’ királyi 
lakó palotának, tornátzoknak , udvarló fzobáknak, 
belső tanáts házaknak tifztaságára, ékességére, a* 
királyi köntösökre gondot viselni, az udvarló, és 
az antikamarában éjjel vigyázó inasokat ki rendelni, 
's reájók vigyázni, a’ királyt le vetkeztetni, ’s fel 
öltöztetni, és fzorgalmatosan arra vigyázni, hogy 
semmi kiáltás, avagy lárma ne essen a’ királyi 
lakó palo*ta korul, ’s meg ne haborittsa tsendessé- 
gét. A’ miólta a’ Fels. Austriai Ház kezdett ural
kodni, azoltától fogva, niutsen annyi dolgok a’ fo 
Komornyik Mestereknek, mint volt annakelötte, és 
már most nem miveinek egyebet, hanem hogy a’ 
koronázáskor a’ király mellett mennek, és állanak, 
és minekelötte az Efztergomi Érsek a’ kenethez 
fogna, az óltár háta megett fzokott köntöseikből lé 
vetkeztetik, fz. István köntöseit réa adják, ’s vál
lait meg mezitelenitik. Mostán, a’ midőn e’ köny- 
vetskémet fzerzém „ Szekety Gróf Ma j l Áth JÓsef
K. belső és titkos Tanátsos, az udvari Magyar Kan- 
tzeliariának volt Al-igazgatója , most pedig a’ Fels. 
udvari égyesült Austriai és Magyar hints Tárnak 
Al-EIö ülője, N. Borsód Vármegyének fÖ Ispánja 
a ’ fö Komornyik Mester.
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v) A n t . B o n f i n i u s  Fér. Hungaric. Dec. V .  L .  III. p. 117.I t .  C a s p a r i  E n s  Rer. Hung L. I V .  p. 167. 
ű) V i d .  V l a d i s l a i  II . Decret. III. Ann. 1495.



$• 337-
Hetédjzer, és utollyára, a’ K. t e s t ö r z ö  jstemks 

M a g y a r  S e r e g n e k  K a p i t Á n j a  , CapitaneusNobilis 
Turmae Praetorio Hungaricae. Ez a’ legkésőbbi Or- 
ízág Bároság, és tsak e’ mostan folyó fzázadban, u. 
m. az 1764. efztendöben tartatott Orfzág gyüllésben 
vétetödott fel. Epén most juta efzembe egy fontos 
kérdés: Ki tcfzi az Orfzág Báróit, a’ király e* vagy 
a' Rendek, avagy a’ király a’ Rendekkel együtt? 
Fellyebb immár meg jegyzettük, hogy II. Uláfzló 
király, egynéhány ízben akart fő Komornyik Mes
tert tenni magának; de, valameddig az Orfzág 
Rendjei abban meg nem égyeztenek , semmire sem 
mehetett. Melly történetből azt a’ következést le
het tsinálni, hogy a’ király egy új Orfzág Bárót 
sem tehet a’ Rendeknek hire ’s meg egyezése nél
kül. Ellenben a’ régi Bárók helyett, hogyha azok 
vagy meg halnak, vagy önként le mondanak hi- 
vataliaikról, tehet más újakat az Orfzág hire nél
kül is. így volt a’ dolog, a’ királyi testörzö nemes 
magyar Sereg Kapitányának Orfzág Báróságra lett 
fel vételekor is. Az Orfzágnak Rendjei nagyobb te
kintetbe akarván ezen nemes ifjakból álló sereget • 
helyheztetni, illendőnek lenni itilték, hogy annak 
fÖ kormányozói az Orfzág Bárói közzé fzárnláltás
sanak. Ahozképest az 1764. efztendöben folytatott 
Orfzág gyűlésben, Fels. Mária Therésia eleibe ter
jesztették gondolataikat, a* ki e’ nyomban is akar
ván nemes indulatú nemzetünkhöz való igaz haj- 
landpságát meg mutatni, bé tellyesitette kéréseket, 
és az akkori Gárda Kapitányt ( igy nevezik közön
ségesen ezen nemes Karnak fö kórmányozóját). 
Erdödi P a l f f y  L e o p ó l d o t  Orfzág Bárosággal aján
dékozta meg, és az időtől fogva a’ ki Garda Ka- 
pitánynyá tétetik, egyfzersmind az Orfzág Bárói 
közzé is fzámlaltatik.



§• .3 3 8 -
Min^kelotte ezen Orfzág Bárosáeával öfzve köt* 

tetett kötelességeket elő fzámlálnám : azoknak ked
vekért, a’ kik Hazánk újjább történeteit nem tud
ják, a’ királyi testörzö magyar nemes Seregnek his
tóriáját summásan elő adom. Régulta fájdalommal 
fzemlélték a’ Magyar karok és Rendek, hogy ki
rályaiknak idegen testörzöi voltának, ’s abból illye- 
tén következést húztanak ki, hogy uralkodó feje
delmeiknek kévés hajlandóságok, és bizodalmok 
vagyon a’ magyar nemzethez: azért is azon hány
ták ’s vetették elméjeket, miként lehetne ezen bi- 
zodalmatlanságot királyaiknak füveikből ki ir,tani. 
Utóllyára azt találták ki azon időbeli fő Kantzel- 
larios Erdödi Gróf P a l f f y  M i k l ó s , Erdödy Gróf 
P Á l f f y  L e o p o l d  Tábori Tár Mester, és Nagy 
Mányai Gróf K o l l e k  F e k e n t z , mind hárman 
példás indulatú hazafiak, hogy azon végre legjobb 
volna, a’ királyi Felség engedelmével egy királyi 
testörzö nemes sereget fel állítani. —  Mária The- 
résiüy el felejthetetlen jó királyunk, a’ ki sok Ízben 
tapafztalta a’ Magyar nemzetnek magához yaló hiv- 
ségét, nem ellenzetté fel tételeket, egyedül a’ fzüksé- 
ges költségnek nem létele miatt halafztotta kérések
nek tellyesitését. Mellyet eí'zre vévén az Elöjárók, 
hogy ebben is meg bizonyíthatnák az Austriai Ház
hoz való fegyhetetlen hivségeket, efztendönként 124. 
ezer forintokat ajánlottak ezen K. testörzö nemes Se
regnek tartására, a’ melly a’ Királyi Felségnek jóvá 
hagyása után 1760. efztendöben talpra is állott.

§■  339-

Három kiváltképen való végei voltának az Or« 
fzág Rendjeinek ezen nemes Karnak fel állításában 
u. ni. az uralkodó Ház bizodalmának meg nyerése, 
a’ királyi udvar fényességének öregbítése, a’ magyar



nemes ifjúságnak formáltatása, és az abból egéfz 
nemzetünkre fzármazandó hafzon és ditsöség. —  
A’ mi az első véget illeti, azt neminemtiképen el 
érte a’ nemzet, mivel azon fzempillantástól fogva, 
fzernlátornást nevekedett a’ királyi felségnek hoz
zánk való bizodalma, mellyröl egéfz Európa füle 
hallattára vallást is tett. Ki nyilatkoztatta nemze
tünkhöz való fzeretetét ’s bizodalmát abban, hogy 
ezen testörzö sereget antikamarajának ajtai előtt 
állitatta vigyázatra; hogy akár hová ment, és uta
zott, mindenütt ezen seregbeli öráilók kisírták ötét; 
hogy a’ nevezetes napokon őket is kéz tsokolásra 
botsátotta, még pedig mingyárt a’ Ts. K. fő ud- 
varnokok után b)\ hogy valamennyifzer Szép kúti 
( Schönbruni) nyári palotájában mulatott, őrizetén 
álló nemes magyar vitézeknek fizetéseiket meg fza- 
poritotta; hogy nékiek minden udvari mulatságok
ba fzabados bé menetelt engedett; hogy közülök 
válaíztott más Európai Fejedelmekhez küldetett Ku
rírokat , és ez által alkalmatosságot fzolgáltatolt 
nékiek a’ külső nemzeteknek ismeretére, ’ s tudo
mányaiknak, és tapasztalásaiknak öregbithetesére ej; 
hogy sokakat közülök fényes polgári ’s hadi alla- 
patokra alkalmaztatott ’s a’ t.

§• 3 4 0 .

y f második véget is tökélletesen el érte nemze
tünk ezen nemes seregnek fel állításában. Minden 
magunknak való hizelkedés nélkül el mondhatjuk
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b) Ez a’ kéz tsokolás II. J ó s e f  Tsáfzár idejében tökélle
tesen el töröltetett, ’s az időtől fogva, semmi em lékezet 
nintsen arról.

c) A ’ Rurirságot t i .  L e o p o l d  király vette el a ’ K .  testör
zö nemes Magyar seregtől, kétség kívül az azt irigy- 
lökn ek sugallasaikra.



hogy egéfz Európában nintsen ezen nemes vitézi 
Karnál diízesebb. Tulajdon ízémeimmel láttam a’ 
Berlinit, Dresdait, még pedig egy tsuportban , lát
tam Frantzia, Orofz, és Svétziai testörzöket is, 
de fényességekre nézve egyiket sem lehet a* ma
gyar testörzö sereghez hasonlítani. Harmintz két 
efztendeje immár, hogy ez a* nemes vitézi kar el 
6Öben fel állott; még.is nintsen olly innepi bé mene
tele, hogy a’ Bétsi nép ki ne tódulna ízemlelésére. 
Sok Bétsi hajadonnak és érzékeny afzfzonykák- 
nak repes a’ ízivek, ha tsak meí'zízeröl láthattyák 
is a’ párdutz bőrös és ezüst forgós magyar testör

zöket. Az itten gyakran meg fordulni ízokott ide
gen kavalléiok és dámák álmélkodva ízemlélik 
külső fényességeket. —  Hátha még vigyázóbbak 
volnának a’ Vármegyék az ezen sereghez kiilde- 
tendö nemes ifjaknak meg valafztasában, és min
denkor a’ lég fzébb ábrazatú ’s termetű ifjakat kül
dették ide, el merem mondani, az egéfz világon 
hire lenne a’ K. testörzö nemes Magyar Seregnek. 
A ’ primaevurn institutum, avagy eredeti rendelé
sek fzerént, a’ megyék ízokták az ifjakat ajánlani, 
kiknek ízemélly fzerént meg kellene a’ Felség, 
udvari Magyar Kantzellárián jelenniek. Ez fzokta 
őket a’ Gárda Kapitánynak ajánlani, ez a’ királyi 
Felségnek, ’s ennek jó tettzésétöl függ bévétetések. 
Méltán lehet sajnálni, hogy némelly Vármegyék e* 
nyomban is ízembe ötölhetöképen gyakorollyák a* 
nepotismust, és inkább néznek az atyafiságra, só- 
gorságra és komaságra, mint a’ nemzetnek difzére,
’s gyakorta olly ifjakat küldenek, kiknek sem ter
metek, sem tekintetek, sem érköltsi tulajdonságaik 
nem érdemiének ezen seregbe való bé vétetést, 
kiknek kezeikbe inkább illene a’ mogyorófa páltza, 
mint az ezüstös kard.
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§• 5 4 i -
Harmadik, igen ditsiretes végek volt, a* magyar 

nemes ifjúságnak formáltatása: arra való nézve 
nem tsak hadi Elöjárokat; hanem egyízersmind, a* 
Német, Frantzia, ’s Olafz nyelvekben, Mathesisben , 
és mesterséges tántzolásban is tanító mestereket 
rendeltének pallérozásokra d). Vajha más •‘hafznos 
tudományokról sem felejtkeztek volna el, p. o. 
Hazánk históriájáról, a’ Statisticarol, Politicarol, 
Oeconomiárol és a’ törvény ekről, mivel nem mind
nyájan tökelletes Filosofusok azok, a’ kik ide kül
detnek, és bátor azok volnának is, még sem ta
nulhatnának annyit, hogy még több is ne férne reá- 
jok. Sokkal tágasabb a’ tudományoknak mezője, 
hpgy sem annak tsak bé nyargalására is elegen
dő volna az embernek rövid élete. E’ mellett 
fzükség lett volna egy jó házi könyves tárat is ál
lítani, annak fzaporitására, eíztendönként egy ’s 
két ezer forintot adni, gondviselésére, kévés fize
téssel az ifjúság közzül egyet válafztani, a’ ki az 
úri fzolgalaton kivül, ezen hivatalnak is meg fe
lelhetne. Az ilyetén jó rendelésnek igen sok hafzna 
lett volna ezen nemes seregbeli ifjúságra nézve, 
mivel sokan, a’ kik eddig dohányozással, kártyá
zással, hafzontalan égyütt béfzélgetésekkel, ártal
mas társaságokkal töltöttékel napjaikat, olvasásra 
’s tanulásra adták volna magokat, és igy jövendő
ben mind magoknak, mind másoknak hafználhattak 
volna gyűjtött tudományaikkal. Hogy el ne felej
tsem , öfztön gyanánt, jutalmat is kellett volna 
azoknak rendelni, a’ kik ditsiretes magok viselése, 
és a’ tudományoknak gyakorlása által, magokat

d j  M ind az Olafz nyelvnek, mind a ’ mesterséges tántzó- 
lasnak tanítása meg faunt mostani fii Koriuányozójok 
alatt.



másoktól meg külömböztették volna. Ezeket kellett 
volna, meg határozott idő után, a’ lég jobb pol
gári ’s hadi hivatalokra elsőben alkalmaztatni. így 
is sok derék ember vált ezen plánta iskolából, de 
még többen váltak volna, ha mind testi, mind lel
ki tehetségeiknek gyakorlására illyetén alkalmatos
ság és'-bizton adattatott volna. Ebből a’ plánta 
iskolából mentenek ki Gróf: Ekdödy János a’ mos
tani Horváth Orfzági Bán , Tsernel, Knrajtzai, Bo
ros , és Kefpiró General Majorok, Bartsay Ahrahám̂  
Lajos és Liptay Óbesterek , B. Szent Kerefzty , Jefze- 
novsky, Sokéi, és Dániel Fercntz Oberstlieutenantok , 
Vay, Szenásy és Dániel Lájos FŐ Strázsa Mesterek, 
mindnyájan híres vitézek. A ’ polgári hivatalokban: 
Roscnjeld András, Zejk Dániel, a’ Fels. Erdélyi ud
vari Kantzelláriánai Referendariusok , Pavits Jósef 
Ts. K. Titoknok, AJzalay Jósef, a’ Fels. Helytartó 
Tanátsnál volt Tanátsos , Fodor Jósef, ugyan ottan 
Titoknok , VlusitsMihály, volt Referendarius, és most 
a ’ Fels. Austriai és Magyar égyesült Kamaránál taná
tsos, Subits királyi prókátor, Okolitsány Farkas a’ Deb- 
retzeni District. Táblának Elő ülője; Fejerváry Ká
roly , az Eperjesi, és Tsiba Károly, a’ N. Szom
bati District. Tábláknál itilö Bírák; Kis Sándor a* 
Pesti, Herdovits Mihály a ’ ííyitrai, Lukátsy Jósef 

N. Váradi, Horváth Ferentz a ’ Pécsi, és Paló- 
tsay Jósef a’ Győri Kerületekben Provinciális Com- 
missariusok, mindnyáján olly érdemes hazafiák, 
a ' ki k  a’ lég virágzóbb nemzetek között is fzámot 
tehetnének. — Tudósok is sokan nevekedtenek ezen 
nemes plánta iskolákban, mint p. o. Bartsay Ábra- 
hám Oberster, Bárótzy Sándor Fő Strázsa Mester, 
ez az arany fzájú magyar Cicero, a’ ki Kassándra 
történeteinek, fzép erköltsi leveleknek fordításai, 
’s több igen hafznos munkái áltál halhatatlan emlé
kezetet fzerzett magának a’ Magyar Hazában. —
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Szatthmáry Király Pál, N. Borsod Vármegyének 
Tábla Bírája a’ Mathesisben való tudománya, és 
fzép festései által tette magát nevezetessé. —  Na- 
dányi Zarand Vármegyének nagy érdemii fö Ispánja 
Euphemiajának fordítása, Bessenyei György apró
lékos magyar munkai által pallérozták nemzeti 
nyelvünket.

§■  3 4 2 .

Az eredeti rendelések fzerént, azElöjárókon kívül 
120. fzemélyböl kellene ezen K. testörzö nemes se
regnek állani. Úgy is volt az eleinte; de egynéhány 
efztendökkel ez előtt 60. főre fzoritatott annak fzá- 
ma. Eleinte két Kapitányok, egy fo és egy all-had- 
nagy, három elsőbb Strázsa mesterek, és hat alsóbb 
Strazsa mesterek voltak annak igazgatására rendel
tetve. Most már négy alsóbb Strázsa mesteri vágy
nak. A ’ tifzti Karhoz tartoznak egy tábori Káplán, 
egy tábori ügyéfz, egy Számtartó , és egy Seb orvos. 
Ezek után következnek egy Furir, egy dobos, hat 
trombitás, egy házi gondviselő, egy Prófóí'z, egy 
Kapus , egy lováfz mester, és egy kováts. Egy Sza- 
káts mesternek is kellene lenni, de most nintsen. 
Ennekelötte az egéfz nemes sereg együtt ebédelt, 
most pedig ki ki ott, a’ hol nékie tettzik. Ezeken 
kívül vágynak 34 lováfz, két ló gondviselő, két 
kotsis, és hat házi inas. Mindezeknek tartására 
124. ezer forintot fizet efztendonként az Orfzág, 
nevezetesen 100 ezrét M agyar, 20 ezret Erdély, 
4 ezret Horváth Orfzágok. Ennekelötte égyenesen 
a* Gárda Kapitányhoz küldetett ez a’ summa, 
most pedig a’ hadi Kafzfzához, innen minden hol
napban annyit vefzen ki a’ Gárda Oeconomusa, 
avagy sáfárja, a’ mennyi ezen sereg fzükségeinek 
pótolására esik egy holnapra. — A ’ sáfarságot hol 
felsőbb, hol alsóbb rangú Elöjáró í'zokta viselni,
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’s fáradtságáért afztendönként 500. forintokat fzed- 
ni. A ’ mostani sáfár Bárótzy Sándor fö Strázsa 
mester kénteienségböl ingyen fzolgal. Ez a’ sáfár 
adja ki a’ holnapnak végén, mind a’ nemes seregnek, 
mind az eliez tartozóknak holnapi fizetéseiket. —  
Eleinte egy K. testörzönek holnapi fizetése, az afz- 
tal pénzen kívül 6 forint volt; idővel íz forintra 
vitetödött, most pedig 25 forintra emeltetett fej, 
az afztal pénzen kívül, melly is holnaponként o- 
forintra ment, mellyért italon kívül, hat tál éleit., 
és kenyeret tartozott a’ fzakáts mester adni. Ital
ról és valsoráról, kinek kinek magának kellett gon
dot viselni. Ezen kívül vagyon a’ í'zabad fzállás , 
téli kályha fűtés, és fzolgálat. Két tifztnek egy lo- 
váíz fzolgal, [még pedig ugyan a z , a’ ki lovaikra 
is gondot visel.

§• 3 ‘+ 3 '

A’ hó pénzen kívül, minden K, testörzö lifzt két 
forma ruhát kap efztendönként, u. m. új efztendö- 
ben egy mentét, egy dolmánt, egy nadrágot, és 
4 forintot gála ruhához való sárga tsizmára. Ismét 
Sz. Jakab havának első napján egy mentét és egy 
nadrágot. Ezen kívül, minden két efztendöben egy 
tengeri gerénybol kéfzült kalpagot, egy tarsolyt 
kard ízijjakkal égyiitt, egy közönséges lódingot, 
pantallért., és egy lóra való tsótárt. Minden har
madik efztendöben egy ezüst karikás zöld selyem 
övét, és egy fejér jó pofztóból tsínált köpönyeget. 
Egyébb aprólékos öltözetére maga tartozik gondot 
viselni. —  A ’ Gála avagy inneplö forma ruha ad^- 
tasáuak ideje nintsen meg határozva. Minden napi 
avagy viselő forma ruhájok király fzinü veres selyem 
pofztó fekete janóttal, öt sör ezüst gombai, ezüst 
sinorral és sújtassal, hasonló újatlan dolmány, és 
ezüst sjnorral ’s sujtással ki hányt által kötött nad-
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rág, ezüst karikás zöld selyem öv, fekete tsizma, 
és kalap. Dolinán helyett, az úri fzolgálaton kívül 
mindnyájan fzéles ezüst pafzamantos kamizolt vi
selnek. —  Gála avagy inneplö ruhájok, nem fzi- 
nére, hanem tsak mivére, és a’ mente prémjére néz* 
ve kiilömbözik minden napi forma ruhájoktól. A ’ 
mint az ide ragafztatott XXXJr. Tábla mutatja, ma
gas tengeri gerény kalpagjokon haragos zöld selyem 
poíztó ki függő, gazdag ezüst vitéz kötés, fnagas kó- 
tsag to ll, közötte ezüst vefzfzö fzálak, és fekete tol
iakkal elegyes ezüst forgó vagyon. A ’ kótsag toll 
öfzve menésénél egy ezüst fél hóid , a’ forgo alsó ve
génél pedig a’ tsálzári és királyi tzimer láttatnak; ki
rály í'zinii veres róka torkos mentéjeknek újjain, és 
két felöl a’ pikkelyek mellet t krepinos ezüst rojtok füg
gőnek. Illyetén fzinü ’s kéí'zületü üjatlan dolmányok 
is. Zöld selyemmel élegyes ezüst fzkófium gombos 
övök. Haragos zöld selyem pofztó lódingjok és pan- 
tallérjok ezüst fonallal gazdagon ki hímezve. Bal 
vállaikon függő párdutz borok zöld tafotával va
gyon meg bélelve, mellynek alsó körmei ezüst plé- 
hekbe vágynak bé foglaltatva. A’ párdutz bőrnek 
két első lábait mellyeiken öí'zve kaptsoló tsat vert 
ezüst, mellyre hasonlóképen a’ Ts. és Királyi tzi- 
iner ragafztatott. —  Király fzinü veres nadrágjokot 
elöl térdig érÖ krepinos ezüzt rojtok, hátúi kígyó 
fark módjára menő fzéles ezüst pafzománt, ’s mel
lette vékony ezüst sújtás ékesítik. Ezüst boritásos, 
és ezüst sarkantyús sárga tsizmájok. —  Ezüstéi var
rott zöld fzijjakon, ’s ezüst tsattokon függő fzéles 
ezüst kardjok, fekete selyemmel elegyes arany mar
kolat kötővel ( pardupéval). Haragos zöld pofztó 
tarsoljok, köröskörül gazdag ezüst fonal him var
rással, mellynek közepén a’ Ts. és királyi tzimer.

, Szürke paripáikon haragos zöld , ezüst fonal him 
varrással gazdag tsótarok tündöklőnek, mellyekre
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elöl hátúi a’ Ts. és K. tzimer vagyon fel varva. 
A ’ tsótáron felül, az ülés alatt párdutz bőr. Zöld 
fzijbói kéíziilt kantárjok, fzügyellöjök , és farmant- 
ringjok ezüst boglárokkal és rózsákkal; zöld selyem
mel élegyes fzör itató kantárjok ; veres bagarja 
kengyel ízijjok, fejér kengyel vasok ’s a* t.

$• 3 4 4 -

A ’ fö tifzteknek gála ruhájok fzinére nézve meg 
égyez amazokéval; de rangjokhoz képest a’ kéí'zii- 
letre nézve kiilömbözö. Az első és második Kapi
tányoknak egéíz forma ruhájokra siuór és rójt he
lyett gazdag ezüst him varrás vagyon, mentéjek is 
nem róka torokkal, hanem nyuí’ztal prémzett. Kai- 
pagjaik is nyuí'ztos zöld polztó ki függővel, gaz
dag ezüst vitéz kötéssel, kótsag tollal és forgóval. 
Ezüst kardjok gazdag him varrással és plásport 
pafzomántal ékes tarsoljok, sárga tsizmájok. —  A* 
fö és all Hadnagyoknak forma ruhájok mindenben 
égyenlö, u. m. nyuí'ztos mentéjek öt sor ezüst gom
bai ezüst sinórral és sújtassal. A ’ gomb sinorok 
alatt és hátúi a’ rántzon , mind a ’ mentén, mind a* 
dolmányon két rend plásportos fzéles ezüst pafzo
mánt, a ’ fzéfsö pikkelyek mellett gazdag ezüst kre- 
pinos rojt. Nadrágjaikon is, mind elöl, mind hátúi 
illyetén plásportos pafzománt vagyon , körös körül 
ezüst sújtás karikátskákkal. Elöl térdig érő krepi- 
nos ezüst rojt. Tengeri gerény kalpagjok, gazdag 
ezüst forgóval. Széles ezüst pafzomántos pillangós 

, him virrásos zöld tarsoljok, sárga tsizmájok. —» 
Az első Strázsa mestereknek gala forma ruhájok 
annyiban külömbözik a’ fel és all-Hadnagy köntö
sétől, hogy mentéjeken nyest, és az azokon lévő 
plásportos pafzománt keskeny, tarsoljok sints olly 
gazdag miut amazoké , és ö nékiek is pardutz bőr 
függ nyakaikon , mint a’ közönséges nemes testőr-



zoknek. —  A’ második Strázsa mestereknek men
téjeiken róka torok, elöl hátúi, ’s körös kÖrnyül 
keskeny ezüst paízománt vagyon. Dolmányaikon és 
nadrágjaikon lévő ezüst paízománt is keskenyebb 
mint amazokén. Tarsoljok pillongós him varrásos. 
Kaipagjok tengeri gerény gazdag ezüst vitéz kötés
sel, kólság tollal és forgóval. —  Az Auditor, Szám
tartó, Chirurgus, avagy Seborvos, mint tifzti rang
ban helyheztetett fzeméllyek, zöld hajtókás, ezüst 
gombos, ’s keskeny ezüst pafzomántos veres fzinü 
német köntöst viselnek. A ’ dobosnak, trombitások
n ak, Profófznak és Furirnak hasonló zöld hajto- 
kás, de minden paízománt nélkül -való német kön
töseik vágynak. A ’ lováfzok öt sor fejér gombos, 
fejér sinóros, fekete prémes zöld mentet, hasonló 
fzinü és kéfzületü ujjas dolmánt, veres fzör gom
bos sárga övét, világos veres fejér sinórral ki hányt 
nadrágot, fejér tollas fekete magyar süveget, sar- 
kantyús fekete tsizmát, és rezes kardot viselnek, 
zöld tarsoljaikra magyar Orfzág tzimere vagyon 
fel varva.

§• 3 4 5 -

Ezen ekképen le festett K. test- 
örzö nemes Magyar Seregnél 
lévő felsőbb ’s alsóbb rangú tiíz- 
teknek, hivatalt viselő fzemély- 
lyeknek, Tanító mestereknek, 
egy fzóval, minden ehez tarto
zóknak holnapi fizetések ekké
pen vagyon meg határozva.

1. Az első Kapitánynak «•). .
Latus. . * * * 3331 s2 0 4000

*) A z  e lső  K a p i tá n y n a k  sem l ó ,  sem k e n y é r  portiója , sem 

(zállása és fája nintsen.

I

*



f )  A ' négy első fö lifzteknek semmi forma ruhára való  k ö l
tség nem adattatik.

ti. j kr. fi.
r ! •

Translatus. . 333 20 4000
2. A ’ második Kapitánynak 

fzabad kvártélyon és fütö
fán kívül..........................  333 20 "j

18. ló portziója hat forint
jával ............................... 108 —  } 553 4

20. Kenyér portziója egy fo- i |
r i n t já v a l ........................  20 —  J

3. A ’ fo Hadnagynak fzabad
kvártélyon é s  fán kiviil . 250 —  n

12. ló portziója hat forint
jával..................................  7 2 —  jl* 4 ° ° 8

12. kenyér portziója egy fo- J

rintjával............................  12 —  !.
4. Az All-Hadnagynak fzabad

kvártélyon és fán kiviil. . j 141 —  j'
10. ló portziója hat forint

jával..................................  60 —  j > 2508
8. kenyér portziója egy fo- ! |v

rintjával............................  8 —  Ü
3. Két elsőbb Stráza Mester

nek fzabad kvártélja, fá ja ,
’s egynek egynek 141 fi. . 282 —  *|

Egynek egynek 5. ló portziója 4 4 8 6

hat forintjával téfzen 30 fi. 60 —  jj
Gála forma ruhára efzten- 

dönként 191 fór. f  ).
Latus . . j 1679 40 20536



• = - = = =  5 ° 3

Hólua- Egéfz
poaként efzteiidei
vefznek. fizetések.

fi. J kr. f!.

Translatus. . 1679 4 ° 20536
6. Négy All-Strázsa Mester

nek fzabad kvártélja, fája, 
egy lova ’s iováfza, kélz
pénze egynek egynek 8 4 A* * 5328
20 kr..................................... 337 20

Gala forma ruhára érten
dőnként 320 fi. —  —  .

7. Hatván K. testörzö nemes j
tifztnek fzabad kvártélya,
fá ja , két közönséges forma
ruhája, ’s holnaponként 24720
égynek 34^* . . . . .  2040 —  J

Üj efztendöben sárga tsizmá-
ra egynek 4 A- 24°  —  J

8. Az Auditornak fzabad kvár
télja, fája,’s holnaponként. 73 20 880

9. A ’ Számtartónak fzábad
kvártélya , fája és gyer
tyája, kéfz pénze. . . 50 —  600

10. A’ Seb-Orvosnak fzabad
kvártélja, fája, ’s fizetése. 66 4° 800

§• S4 <>.

A ’ tifzti rángban nem lévő , 
de tsak ugyan ezen nemes se
reghez tartozó hivatalbeli r e 
ményeknek és fzolgáknak fize
tések illy rendel vagyon, 

j. A ’ Káplánnak fzabad kvar- 
télja, fája’skófz pénzfizet. 481 20 1 ' 578

Latus. . | 4535 j 2cT] 53442

/



5 °  4

Hólna- Egéfz
ponként efztendei 
ve íznek. fizetések.

fi. j kr. T
j| j ~ *

Translatus. . 4 53 5  20 53443
2. A ’ Német nyelvet tanitó

mesternek.........................  25 _ „00
3. A’ Frantzia nyelvet tani

tó mesternek....................  25 ~  -00
4. A ’ Mathesis tanitó mes-

ternek- .....................  25 -  300
5. AzOrfzág törvényét, és a’

Cameralis tudományt ta
nitó mesternek. . . .  20 —  2406. Fechtmeisternek, az az,
a’ kard mesterséges for
gatását tanitó mesternek. 16 —  Ap2

7. A ’ Furirnak fzabad kvár
télyon ’s fiitö fán kívül. . 20 —  240

8. Egy Dobosnak fzabad kvár
télyon és fűtésen kívül. . 20 30 230

9. Hat Trombitásnak fzabad 
kvártélyon és fűtésen ki-

• vül, egynek 20 fór. . . 120 —  1440
10. A’ Lováfz Mesternek fza

bad kvártélja, fűtése, hó
Penze.................................  25 -  300

11. A ’ Kovátsnak g). . . 90 —  108o
12. Házi Inspectornak, avagy
Gondviselőnek fzabad kvár
télyon, ’s fűtésen kivüi. . 25 _ J 300

Eatus. . | 49471 10 J 58385

g) -Ezen fizetésért köteles a ’ kováts slz egéfz Sereg lovait  
patkóim  és orvosolni.



505
Hóina- Egéfz

poriként cfztendei
vefznek. fizetések.11. | kr. fi.

Translatus. . 4907 10 ,58385
13. Profofznak l'zabad kvár 

télyon, fan és gyertyán
kiviil........................  20 —  240

14. Kapusnak fzabad kvár
télyon , fán és gyertyán
kívül.................................. 16 —  192

15. Hat házi inasnak ruhán
kívül holnaponként va
gyon egyenként 10 fór. 60 720

16. Egy iováfznak ruhán ki 
vül vagyon holnapi fize
tése 9 fór. és igy 34 lováfz-
nak esik holnaponként. . 306 —  3672

17. Két lóval bánónak á 10 f i .  20 —  240
18. Egy Kotsisnak. . . .  10 —  120
19. Egy Fullajtárnak. . . I 10 —  120

Summa Sumrnar. . jj 5389 10 63689

Ezeken kívül vagyon az egéfz K. testörzö nemes 
seregbeli ifjúságnak forma ruhájokra , más több 
ehez tartozó hivatalbeli fzeméllyeknek, lováfzok- 
nak, házi inasoknak , kotsisoknak ruházatjokra, 
lovakra, lovak tartására, ló fzerfzámra, fára, gyer
tyára, építésre, ’s több illyetén fzükségre ízükséges 
költség, melly is minthogy hol több, hol kevesebb 
fzokott lenni, meg nem határozhatom. Annyit mind- 
azáltal tsak ugyan tudok benne, hogy a5 124 ezer 
forintokból, minden efztendöben egynéhány ezer 
forint meg marad. A ’ Sáfár mindenekről fzámot 
tartozik adni.



5 <>ö

§• .347-
Továbbá lássuk ezen nemes sereghez tartozó fel

sőbb ’s alsóbb rangú tifzteket nevenként.
Első Kapitány.

Gaíanthai Hertzeg Efzterházi Antal, arany gyap
jas, és fz. István nagy kerefztes vitéz, N. Sop
ron Vármegyének Fö Ispánja , egy magyar 
gyalog hadi seregnek tulajdonosa.

Második Kapitány,
MiháldiB. Splenyi Mihály General Major, az úgy 

nevezett Sándor Lcopóld Nádorispán Huízár Se
regének tulajdonosa.

Fö Hadnagy.
Bartsay Abrahám Oberster.

All - Hadnagy.
Gaíanthai Hertzeg Efzterházy Miklós Oberst-Lieu- 

tenanc.
Első Strázsa Mesterek.

Szarvassy Jósef. t
Dótzy Jósef. j> Fö Strázsa Mesterek. 
Bárótzy Sándor. J

Második Strázsa Mesterek.
Batskády Bálint, i 
Majthényi Jósef. Kapitányok.
Véghely István. J

A ' Kémes Sereg Segédje. 
Hajdendorf Péter.
Aé K. testörzö nemes ifják All-Hadnagy rangal.

Gregorich György. 
Wéglesi Imre. 
Enyeder András. 
Gofztonyi István. 
Bézsán Károly. 
Illos Jósef.
Sajgó Pál. 
Zombory Pál,

Turzó György. 
Betsky Láfzló. 
Irinyi Zsigmond. 
B. Szobeck Jósef. 
Takáts Antal. 
Sánta István. 
Kempelen Károly. 
Aranyossi Pál.



Fertzel Károly. Hiemer Jósef.
Rakóvízky István. Kálótzy Sándor.
W attay György. Posgay Leopold.
Tsemefz Imre. Pyber Ágoston.
Rátonyi Láfzló. Nafzvady Jósef.
Onody Pál. John Aloisius.
Ujfalusy Károly. Krámer Vintze.
Orofz Miklós. Vií'zkelety Zsigmond.
Grubits Láfzló. Almássy János.
Batskády Sándor. Pletrich Láfzló.
Lentulay Antal. Viasits Jósef.
Pogány Sándor. Ztuparits János.
Bay Ferentz. Fráter Lajos.
Jármy Adám. Balogh Ádam.
Simonyi Elek. Andrássy N. N.
Márjássy István. Semsey Mihály.
Tsörgö Pál. Böhm János.
Lubik János. Rakovets Vintze.
Berzevitzy Sándor. Jankovits Pál.
Kabos János. Gajzler Antal.
Harsányi Sámuel. Zsóldy Ignátz.
Boer Ferentz. Bogyó István.

$• 343-
A ’ mi ezen nemes seregnek fzolgálatját illeti, két

féle az , u. m. rendes és rend kívül való. Rendes 
fzolgálatjaikat minden napi forma ruhájokban, u. 
m. janótos mentében, dolmányban, övvel, kalpag- 
g a l, lódingal és pántallérral vifzik végbe; rendki
vid való fzolgálattyaikban pedig, egéfz gála ruhá
ban öltöznek fel. Rendes fzolgálatjok abban áll, 
hogy minden 24 órában délután 1. órakor három 
testörzö és egy kapitány, vagy kapitány képét vi
selő hadnagy megyen bé ló háton a’ Ts. K. vár
ba, kik közül az első a’ királyai palotába lég ottan 
fel menyén, az el múlt napiak közül az utolsót a*



strázsáról fel váltya, ketteje a’ kapitánnyal együtt 
rendes fzobájokban maradnak, a’ múlt napon fzól- 
gálatban lévök pedig vifzfza lovagolnak a’ Gárda 
házba. —  Egy egy két. egéfz óráig és 40 minutu- 
mig áll a’ Fejedelem anti kamarájának ajtaja előtt 
ki vont kardal. Itten áll vigyázatban egy német 
test örzo tifzt is jobb felöl, ha a’ Fejedelem egy 
fzersmind Tsáfzár, ha pedig tsak király, akkor a’ 
magyar nemes testörzö áll jobb felö l, bal felöl a* 
német nemes testörzö. Mária Theresia uralkodása 
alatt, gyakorta ki ment az udvar, kivált nyári 
napokon, Szép Kúti (Schönbruui) és Laxemburgi 
nyári mulató palotásokba, ekkor már az öreg ura
ság után négy, az ifjú uraság után két nemes test
örzö nyargalt. Illyen fzolgálatot tettenek ö k , mi
dőn az udvár maga mulatságáért, ide, vagy amo
da ment hintón. Ezt a’ vefzedelemme! öfzve kötte
tett fzolgálatot II. Jósef Tsáfzár el törlötte, ’s azól- 
ta nem nem is vétetödött gyakorlásba , és mostani 
fzolgálaljok gyermeki játék az elöbbenihez képest. 
Ottan ottan templomi fzolgálatot is tefznek, melly 
is abból áll, hogy hol húfzan, hol többen egy 
fel-vagy aí-strázsa mester vezérlése alatt bé lova
golnak a’ T s.K . várba, és ott a’ iórúl le fzálván fel 
mennek a’ palotába, két sorba állnak az ánti kama
rába, és mihelyt a’ Fejedelem fzobajába lévő ura
ság az udvarral együtt ki indúl, kardot rántanak, a* 
Fejedelmet az udvari kápolna ajtajáig kisirik , ’s ott 
állanak mind addig, mig a’ fzent mise el végződik, 
ekkor ismét vifzfza kisirik a’ fejedelmet lakó fzobá- 
jába.

5 - 349•

Rendkívül való fzolgálatjok vagyon új efztendö 
papján, úr napján, Sz. Imre hertzeg napján, ’s ka- 
rátson második napján. Nem kölömben némelly ne-



\

vezetes napohon, p. o. mikor vagy kerefztelö, vagy 
lakadalom vagyon az udvarnál , vagy mikor az 
Európai fejedelmeknek első rangú követjei első au
dienciára mennek a’ Tsáfzár eleibe, akkor már, az 
egéfz nemes magyar sereg gála ruhában jelenik meg 
az udvarnál, ’s abban udvarol a’ fejedelemnek , ab
ban tefzen az idegen követeknek tifzteletet. Uj efzten- 
dö napján gála ruhába fel öltözve megyeu ez a’ sereg 
ló háton az udvarhoz, és az isteni tifzteletnek el vég
ződése után, a’ több fel gyűlt urasággal együtt tifz- 
teli a’ fejedelmet. Ür napján igen fényes ízolgálatot 
tefzen, a’ midön%elsőben is az udvari kápolnába 
kisiri a1 tsáfzári famíliát, a’ honnan ki menvén egy- 
nehányan gyalog, többen lóvon kisirik a* bútsút 
járó fejedelmet , nevezetesen mellette megyen az 
első Kapitány, egy áll-Strazsa mester, és három 
testorzö, a’ bútsút járó uraságot egy 40 főből álló 
brigada zárja be, egy fel-és egy strázsa mesterrel 
együtt ló háton, gála ruhában, ki vont kardal. Sz. 
Imre hertzeg napján tartatni fzokott fzolgálat hason
ló az új elztendö napihoz. Karátson második nap
ján közönséges forma ruhában vagyon a’ fzolgálat, 
és akkor is lóháton kisirik a’ fz.István templomába 
gála, avagy inneplo hintáján menni fzokott fejedel
met. A" templomhoz érkezvén , egy all-Strázsa mes
ter és három testorzö kisirik ötét abba bé, és mind 
addig az Oratórium ajtaján állanak, valameddig a’ 
királyi Felség áhétatosságát el végezi. Az alatt 
a’ több testörzök a’ templomon kívül várakoznak, 
és a’ midőn vége vagyon a’ fzent misének, ismét 
vifzfza kisirik ötét tsáfzári palotájába. Boldog Afz- 
fzony fogantatása napján tartatni fzokott tzerernó- 
nia ez előtt egynéhány efztendökkel el törültetett- •

§• o5 °*

Könnyen azt mondhatják néhány olvasóim: Ml-

— -------- ^  509



tsoda ágyessege vágyjon az Orfzág Báróig ás a* K. test 
Őrző nemes Magyar Sereg históriájának a fzent Ko
ronával , jobb lett volna az írónak ennek, ás az ehez 
tartozó tárgyaknak le Írása mellett maradni ,* mint 
munkáját hafzontalan dolgoknak elő hordásával J'z a po
rit ani ? Meg engedj érdemes olvasom, ákarki légy, 
a’ ki ekként fogfz róllam gondolkozni. Hazánk régi 
bé vett ízokása fzerént az Orfzág Bárói nélkül végbe 
nem mehet a’ Magyar királyoknak koronáztatások. 
Miuémü kötelességei legyenek ezeknek, fellyebb im
már meg olvastad. A ’ Nádorispán tudakozza meg 
a’ templomban lévő Rendeket, ha akarjáké az óltár 
elölt álló fejedelmet királyságra koronáztatni, ö vi- 
fzi előtte a’ üzent koronát, ö tefzi azt az Ef/tergomi 
Érsekkel égyütt annak fejére; ö a’ nemzet és király 
között való közbenjáró ’s a’ t. Az Orfzág Biráia 
a’ Nádorispán segitö társa, ö hordja a’ királyi pál- 
tzát a’ meg koronáztatott király előtt. —  A ’ Horváth 
Orfzági Bán, épen az Horváth és Tóth Orfzágok- 
bán , a’ mi a’ Nádorispán Magyar Orfzágban ; ö 
azokban a’ király képét viselő ízem ély,,ö tartja a’ 
templomban az arany almát. —  A ’ fő  Tárnok mester 
a’ királyi fzabad és bánya várasoknak fö bírája, ö 
is egy klenodiumot fzokott a’ koronázáskor tartani 
’s. vinni a’ király előtt. A ' f ő  Lováfz mester lovagol 
ki vont kardal a’ meg koronáztatott fejedelem előtt. 
Az Udvarnak ás Komornyik mestereknek is elég dol
gok vagyon az illyelén alkalmatosságokban, a’ mint 
alább látni fogod. —  A ' fő Afztalnok mester kéfzi- 
teti el a’ királyi ebédet, ö kostolja meg a’ fejedelem 
eleibe tétetendő étkeket. —  A  fő Pohárnok mestet 
rendeli ki az italokat, ö ízleli meg elsőben a’ király 
borát, ö vifzi a’ király előtt, a’ íz. István pallósat. 
A* fö Porkoláb mester állítja ki mind a’ templomban, 
mind a’ király ebédlő palotájában a’ strázsákat, ö 
l'zedi öfzve a’ Nádorispán választásakor a’ yokso-



kát; ö tsendesiti le az Orfzág házában kiáltozó ifjú
ságot.

$• 351-

A’ mi pedig a’ K. testörzö nemes magyar Sereg 
első kapitányának, ’s magának ezen seregnek histó
riáját illeti, azt olly véggel iktattam jelenvaló mun
kámba, hogy netsak Hazánknak Elöjárói, hanem 
mások is tudhassák, mitsoda lábon áljon ez a’ fzép 
sereg, mi legyen ennek kötelessége, fzolgálatja, 
hafzna, mitsoda fundus vagyon ennek tartusára ’s 
ruhazatjára ’s a’ t. Sőt az is tzélom volt, hogy 
tudhassák a’ Nemes Vármegyék, mitsoda tulajdon* 
ságú nemes ifjakat kellyen ide ajánlani, ha mind 
magoknak, mind a’ Hazának, mind ezen nemes se
regnek ditsösségét kívánják. Szükség égy illyetén se
reghez, mellynek ékességét egéfz Európa tsudáija; 
melly mind a* királyi udvarnak, mind a’ nemzet
nek difzére vagyon, nemtsak fzép testii és tekintetű, 
hanem egyfzersmind jó neveltetési! és erköltsü ifja
kat küldeni, a’ kik hazájoknak ditsösségét fziinte- 
len fzemeik előtt tartván, ne engedjék magokat e 
világnak vakító gyönyüréségei által meg vakittat- 
ni; a’ kik tartozó engedelmességgel legyenek Elö- 
jároikhoz , azoknak atyai tanításaikat kövessék ; a’ 
kik gyönyöröséges fzolgálatjokat hafzontalan men
tségekkel ne kerüljék, hanem örömmel, ’s minden 
kéfzséggel vigyék végbe; a’ kik nemtsak ékes kön
töseik , hanem jeles viselt dolgaik által is meg mu
tassák azt, hogy ök valóságos nemesek. —  Ezen 
Sereg Kapitánja is egy az Orlzág Bárói közül, kik
nek seregébe, az Orlzág’ kérésére, az 17Ó4. eízten- 
döben tartatott közönséges gyűlésben vétetödott be. 
Azon kívül, hogy kormánya alatt lévő nemes se
reget, a ’ királyoknak koronáztatásökkor Ö igaz
gatja, ö vigyáz jeájok, nékie is vágynak akkor



néhány kötelességei , mellyeket a’ következendő 
utolsó tzikkelyben bővebben fogunk tapasztalni.

II. T  Z  I K K E L  Y.

A '  M agyar Királyok koronáztatásoknak M ó d 

já ról és TzeremóniairóL

§• 3 5 2-
H ajdan, mig még a’ királyok válafztasának jussa 
a’ magyar nemzet hatalmában volt, mind a’ koroná
zásnak helyére mind a’ tzeremoniákra, mind egyéhb 
környül állásokra nézve kiilömbözött a’ királyok 
koronázása , a’ jelenvalótól. A’ Scythiából ki köl
tözött magyarok, mint Béla királynak nevetlen 
író déakja emlékezetben hagyta, a’ vad nemzetek
nek Szokások í’zerént, tulajdon testeknek véréből 
egynéhány tseppeket botsátván égy edénybe, po 
gány esküvéssel kötelezték magokat, válafztatott 
fejedelmeknek Almosnak hűségére h). JVlelíy vad 
Szokások által azt jelentették, hogy valaki közü
lök Almostól, és az ö férfi maradikaitól el párto- 
land, avagy valamelly zenebonát inditánd a’ nem
zet közptt, annak vére ontattasson ki. Miként v á 
lasztották légyen azután élt fejedelmeiket, gyakor
lottak e’ tovább is azon vad Szokást, avagy nem , 
minthogy a* régi történeteknek irói halgatnak, én 
sem tudom meg határozni. —  Szent István király 
után élt királyainknak koronáztátások pedig, ne
vezetesen a’ közép Századokban ekként fzokott 
végbe vitetni: A’ királynak halála után, a’ Nádor

5 1 2  ----------------------------
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ispán vette az Orfzág kórmányát kezére, *s ö volt 
a’ király képét viselő Személy mind addig, mig a* 
nemzet magának királyt válafztott. ö  tölle függött 
tehát a’ királyi válafztás és koronázás idejének meg 
határozása is, ö küldött az Orfzág Rendjeihez és 
Karaihoz közönséges gyűlést hirdető leveleket, mely- 
lyek által őket királyt válafztani hivta. A’ hivata
losok a’ meg határozott időre Pest varasa mellett 
a’ Rákos mezején öfzze gyűlvén, sátorokot iitötte- 
nek magoknak, és valameddig az Orfzág gyűlése 
tartott, azok alatt laktanak. Itten nemtsak a’ fö ren
dű és gazdag, hanem az alatsonyabb sorsú neme
seknek is Szabad volt meg jelenni , a’ honnan gya
korta egynéhány ezerekre ment á’ fel gyülekeztek- 
nek fzáma,

§‘ 3 5 3 *

A’ király válaíztasának napján, a* fö rendek egy 
dombon ültetett nagy .sátor alatt gyüllöttenek öfzve, 
holott a’ Nádorispán fel Szóval elő befzélvén fel 
gyűléseknek okait, elsőben is azon tanátskoztanak 
kit kellyen királyságra válafztani. Valameddig Ár
pád férfi ágon élt maradékai ki nem holtának, rit
kán történt meg, hogy idegen nemzetből való feje
delmet válafztottanak volna; de akkor is azokat vá
lasztották , a’ kiket lég alkalmatosabbaknak lénni 
itiltek a’ hadi dolgoknak folytatására. Árpád’ her- 
tzeg férfi maradékainak el fogyása után, hol az ö 
leányának maradékai, hol más idegen fejedelmek 
közül valókat emeltenek királyságra Gyakorta ma* 
gok az idegen fejedelmek jelentették és ajánlották 
magokat a’ magyar nemzet kégyelmébe. Ekkor ket
tőt, hármat, ’s többet tettenek fel, kiknek nevei
ket nagy Szóval fel olvasván, vagy közönséges ki 
kiáltás , vagy voksolás által ment a ’ válafztás vég
be. A ’ voksokat a’ fö Porkoláb mester Szokta öfzve
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fzedni, mellyeknek meg visgalása után annak neve, 
a’ kire lég több voks esett, ki kiáltatott, melly et 
a’ jelen valók Vivat, az az, Elljen kiáltással hagy- 
tanak jóvá. Hogyha jelen volt a’ válafztatott feje
delem, mingyárt eleibe tétetett az Orfzág törvényes 
könyve , mellynek fzorosan való meg tartására 
nagy fel fzóval, ’s eskiivéssel tartozott magát kö
telezni. Ha pedig jelen nem volt a’ királyságra vá- 
laztatott fzemély, követek küldettek hozzá, a’ kik 
nékie az Orízág végzését meg vivén, mint jöven
dőbeli királyokat idvezlették, ’s arra kérték a’ Ren
dek*. nevében, hogy az Orfzág gyűlésében leendő 
meg jelenesének idejét határozza meg. Azon napon 
nagy pompával mentenek a’ fö Rendek válafztott 
királyok eleibe, és a’ Rákos mezejére vezetvén, 
hasonló esküvéssel kötelezték ötét az Orfzág tör
vényeinek, privilégiumainak, és fzabattságának meg 
tartására. Innen Székes fejérvárra vittek, és mine- 
kelötte a’ Szűz Mária templomába bé vezették volna , 
meg mutatták az ottan fel sereglett népnek. A ’ ki
rály mellett álló Nádorispán a* jelen valókat há- 
romfzor egymás után, fel fzóval ekként fzokta meg 
fzóllitani: ylkurnáke, hogy ci Rákos jnezeje'n válafz
tatott király uralkodjon? melly kérdésre .ekként fe
leltek a’ jelen valók: Akarjuk. Ekkor kezébe vévén 
a’ király fz. István kardját, e’ világnak négy réfze 
felé vágott, melly tselekedete által, a’ magyar bi
rodalomnak, tehetsége fzerént léendö oltalmazását, 
és öregbítését jelentette ki. Ezután bé vitetett a’ 
templomba, fel öltöztetett fz. István király kön
töseibe , fel kenetetett , királyi fzékbe ültetett, 
és végre az Efztergomi Érsek által meg koronáz
tatott i). t

i) Vid. D l u g o s s i  Hiftor. P«lon. L. X II.  Conf. G e o r g , Pr a ¥ 

Annál. Reg. Hung. P. II. pag. 346. et f«qq.



§• 354-
Ez a’ királyok’ koronáztatásoknak módja, mind 

a ’ koronázásnak helyére, mind némely tzeremóniák- 
ra nézve meg változtatott, az Austriai Fels. Ház
nak uralkodása alatt. I. Ferdinúnd volt az útólso, 
a’ ki Székesfejérváron, Sz. András havának ^dik 
napján , 1527. efztendöben meg koronáztatott, az ö 
utánna élt ’s uralkodott királyoknak pedig mind
nyájoknak Posonban tétetett a’ magyar korona fe
jeikre. Reményijük, hogy ennekutánna nem itt, ha
nem Hazánknak anya városában, Budán fognak 
ök meg korónáztatni, a’ minthogy e’ tárgyról tör
vény is hazattatott a’ múlt 1790. efztendöben tar
tatott közönséges gyűlésben.— Hajdan három tzik- 
kelybi voltának a’ koronázásnak, u. m. a’ királyi 
fzabad válafztás, fel kenés, és meg koronázás.—  
A' királyi J'zabad válafztásnak jussa egy idejű a* 
Magyar birodalommal, fzabad tettzések fzerént vá- 
lafztották, a’ Scythiából ki költözött Magyaroknak 
fejei Almost Ugeknek fiát fejedelmekké, és ámbár 
mind nékie magának , mind az ö utánna követke
zett férfi maradékainak örökösen által adták légyen 
is a’ fejedelemséget , de tsak ugyan meg ^hagyták 
magoknak ’s maradékaiknak a’ fzabad válafztás
nak jussát, és nem mindenkor az első fzülötteket, 
hanem azokat tették uralkodókká, a’ kiket lég al- 
kalmatosabbaknak lenni itiltek a’ polgári és hadi 
dolgoknak folytatására. —  A’ királyi válafztásnak 
az eredeti végezések ’s rendelések fzerént nemtsak 
fzabadnak, hanem minden kénfzerités nélkül való
nak kellett volna lenni, ollyannak, mellyben a’ nem
zetnek képét viselő fzemélyek, t. i. az Orfzágnak 
Rendjei és Karjai mindnyájan meg egyeztenek. Még 
is mindazonáltal gyakran meg történt, hogy hol 
egy, hol több külső fejedelmek belé avatták ma
gokat abba, és mint ha nékiek örökös jussok lett
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volna a’ Magyar birodalomhoz, erofzakosan akar
ták magokat a’ nemzet nyakára kötni. Példák erre 
I. Károly, III. Fridrik, és I. Maximilián Tsáfzárok. 
Mások az Orfzág Naggyainak pénz által lett meg 
veíztegetések által nyitottanak magoknak a’ magyar 
királyságra utat, mint Nemet Péter, Sámuel, Kis 
Károly , és Zápolya János. Corvinus Mátyás király
nak válafztatása sem esett meg a’ nemzetnek kén- 
fzeritése nélkül. —  Kis Láfzlót Albert királynak ha
lála után fzületett fiát, álnokúl helyheztette annak 
édes annya Ersébet a’ királyi Izékbe. VII. G e r g e l y  
Pápa idejétől fogva, tsak nem a’ i4dik fzázadnak 
közepéig lég gyakrabban belé avatta a’ Római ud
var magát a’ magyar királyok’ válalztasába, és 
mintha Pannóniát is Sz. Péter hagyta volna fkekie 
örökségül, úgy akart avval bánni. Lég inkább II. 
Sylvester Pápa fz. István királynak adott, hamisan 
költött válaízán akarta maga jussát fundálni. Mi- 
némü hitelt lehessen annak adni, fellyebb a’ 65. és 
több következett tzikkelykékben meg mutattuk. Nem- 
tsak a’ Magyar birodalmat, hanem egéfz Európát 
a1 Római udvar adó fizetése alá akarta VII. Ger
gely Pápa vetni, hasonló indulattal birtanak IV. 
Miklós, V ili. Bonifacius, és több utánnok követ
kezett Római Pápi fejedelmek, egéfzlen a’ íódik 
fzázadig.

S- 355•
Nemtsak az Árpád férfi maradékainak, hanem az 

ö utánnok élt magyar királyoknak uralkodások 
alatt is gyakorlásban volt a’ királyi fzabad válafz- 
tás a’ Magyar nemzetnél, inelly miatt gyakran sok 
gonofzok áradtanak édes Hazánkra, ’s kevesbe múlt, 
hogy örökösen el nem nyomták azt. E’ miatt estek 
fzegény őseink a’ kegyetlen török ízolgálat a lá , 
mellyböl I. Lcopóld király uralkodása alatt fzeren-



tsésen ki menekedvén, hafznosabbnak lenni állítot
ták magokat a’ Fels. Austriai Ház örökös birodal
ma alá adni , mint a’ királyi fzabad válafztásnak 
árnyékos jussa mellett a’ forgandó lzerentsére tá- 
maízkodni. Nem is álhatatlan, háborgó, változó 
elméjii és egymással perpatvaroskodó; hanem álha- 
tatos , égyet értő, cs a’ köz jót egyenlő erővel mun
kálódó nemzetnek való a’ királyi fzabad válafztás. 
Ez időtől fogva nem válafztatik, hanem ízületik 
a’ Magyaroknak királya. Hogyha a’ meg hóit ki
rálynak férfi maradékai között első fziüött fejede
lem vagyon életben, ez; ha nints, a’ második, ha e’ 
nints, a’ harmadik; ha fialt nintsenek, a’ leányok 
lefznek királyainká, mellynek ez a’ hafzna vagyon, 
hogy a  királyi fzabad válafztás miatt hazánkfiai kö
zött támadni fzokott Egyenetlenségtől, ellekezések- 
töl, és vérontásoktól nem félhetünk, senki sem épít
het magának a’ Haza közönséges nyomorúságán fze- 
rentsét, kéfzen ván a’ király akármelly történhető ese
tekre, kéfzen vágynak hadi seregei akármelly ellenünk 
fel támadható ellenségeinknek meg zabolazásokra,

§• 356-
A’ királyi fzabad válafztás jussának 1687. efzten- 

döben történt meg változtatása, és a’ Fel?. Aus
triai Ház’ örökségének fel állitatása után , nem 
három , hanem tsak két réfzei vágynak a’ Ma
gyar királyok koronázásának, u. m. a’ fel kenés, 
és az Orfzág klénodiumainak a’ király testére va
ló alkalmaztatása , inelly dolog nem magános, 
nem titkos, hanem világos és közönséges helyen, 
az Orfzág karjainak és Rendjeinek jelen létekben 
fzokott végbe vitetni. E’ végre mindjárt a’ meg 
hóit királynak el temettetése után regalisokat, az 
az, királyi petsétes, közönséges gyűlésre hivó le
veleket küld at örökös fejedelem a’ papi ’ s vi ág
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urakhoz, Vármegyékhez és fzabad királyi várasok- 
hoz, m ellek  által uralkodásának kezdetét jelent
vén , és a’ nemzet fundamentomos törvényeinek, 
privilegiomainak ’s a’ t. fzoros bé tellyesitését igir- 
vén, meg határozza az Orfzág gjüüésnek idejét. 
A ’ rendelt időn és napon fel gyülekezett papi ’s vi
lági urak, és a’ megyéknek, ’s fzabad királyi vara
soknak küldötjei, mingyárt a’ Jövel Sz. Lelek Isten 
el éneklése után arról fzóktak tanátskozni, miként 
kellyen jó móddal a’ nemzet’ nehézségeit öí'zve fzed- 
ni, és az úgy nevezett Inaugurale Diplomát, az 
az, a’ Haza fundamentomos törvényeinek, privile- 
giomainak ’s a’ t. rövid summáját, a’ király eleibe 
terjefzteni. Ennek öfzve ízedetése, ’s ki dolgozása 
után, magok közül követeket küldőnek hozzája, 
a’ kik udvarlására botsáttatván, az Orfzág nevé
ben iidvözlik ötét , ’s fzerentsés uralkodást kivan
nak nékie, egyfzersmind meg hívják ötét a’ koro
názásra. A’ bé nyújtatott Diplomát udvari belső 
Tanatsosai által előre meg visgáltatván, vagy ma
ga egéfz valóságában meg hadja, vagy valamelly 
változtatással vifzfza adja a* követeknek, és a’ ko
ronázásnak napját meg határozván, vifzfza küldi 
őket az Orízág gyüllésébe.

§• 3.57-

Harmad, vagy negyed nappal a’ koronázásnak 
napja előtt le indulván a ’ király néhány udvari ta- 
nátsosaival és tifztjeivel égyiitt Bétsböl, Farkas
falván (ha t. i. Posonban vagyon a’ koronázás) 
meg állapodik, az Orfzág gyülléséböl eleibe külde
tett követeknek köfzöntését meg halgatja, ’s velek 
é yütt ki indulván onnan, az Orfzág izéién, a’ du- 
na partyán ki vonatott sátor alá megyen, és újob- 
ban le kötelezi magát a’ Haza boldogságának mun
kálkodására. Mihelyt az eleibe ment papi ’s világi
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urak és seregek onnan meg indulnak, mindjárt jel 
adatik a’ Posoni várnak bástyáin ki fzögeztetett 
ágyúk által, mellyek mind addig meg nem íz Linnék 
harsogni, és a’ várasnak harangjai zengeni, vala
meddig a’ fejedelem a’ várba fel nem érkezik. 
Azomban, a’ Posoni polgárokból formáltatott gya
log katonaság a’ Duna hidján két sorba áll, oda 
gyiillönek a’ várasnak elöjárói és tanátsos urai is , 
kiknek nevében a’ fö Polgár mester az oda érke
zett fejedelmet meg köfzöntvén, a’ várás küitsáit 
által adja, ’s kegyelmességébe ajánlja a’ lakosokat. 
A ’ király jobb kezével illetvén a’ kiiltsokat, vifzfza 
adja a’ fö Polgár mesternek, és atyai módon em
lékezteti őket tartozó kötelességeiknek fzoros tely- 
lyesitésére, a’ kik hintáját körül vévén, a’ polgári 
katonasággal együtt gyalog kisirik ötét a’ várba. 
Mihelyt oda fel érkezik a’ fejedelem, lég elsőben 
is az udvari kápolnába fzokott bé menni, és a’ 
Teged Isten ditsirünk el enekeltetése után , maga 
különös fzobájába bé menvén, más nap a’ fellyebb 
említett diplomát tulajdon keze alá Írása által meg 
erősíteni , és ha Nádorispán nintsen , azt válafz- 

• tatni.

§• 3 5 8 -

A* koronázást meg előző napon, egynéhány pa
pi és világi urakat fzokott az Orfzág gyüllése ren
delni, a’ SÉ Koronának, és a’ több királyi kleno- 
diumoknak az őrizet helyről való ki hozatások- 
ra, és a’ várnak egyik palotájában való le téte
lekre. A ’ régi bé vett, és gj^akorlott fzokás fzérent- 
kétPüspök, két Orfzág Bárója, két Mágnás, ’s hat 
nemes rendeltetik bizonyságul, a’ klenodiumoknak 
le vitelére pedig négy Mágnás és négy nemes. Ezek 
a’ Korona fö Gondviselőkkel égyütt fel menvén a’ 
várba, fel nyittatják a’ korona őrizet helyének aj-



táját, és nem bontattak e’ fel a’ vasas ládára utolsó- 
koronázáskor üttetett petsétek, fzorossan meg vis- 
gálják. Ekkor eiö álván az első Korona őrző illye- 
tén kérdést fzokott a’ jelen valóknak tenni: Kivan- 
nyáké, akarják e\ hogy a’ klenodiumókát tartó vasas 
láda fel nyittasson, 's a' Klenodiumok ki vetcttcsse- 
nak? Mellyre a’ jelen valók Kivánnyuk, ’s akarjuk 
feleletet adván, a’ vasas láda fel nyiHátik, a’ Sz. 
Korona, és a’ több ahoz tartozó klenodiumok meg 
visgáltatnak, be vitettetnek az azoknak rendelte
tett palotába, ’s őrizetekre fegyveres vitézek ren
deltetnek. A ’ Korona fő gondviselők közziil is, ltol 
egyik hol rnásik̂  vigyáz mellettek. Más nap, úgy* 
mint a* koronázásnak napján ugyan azon ki ren
deltetett fzcméllyek fel mennek a’ várba, és a’ va
sas ládába rakván a’ klenodiumokat, fzekerre te- 
fzik, ’s vifzik a’ Sz. Márton templomába, oda t. i. 
a’ hol a’ király koronázása meg fzokott esni. A ’ 
vasas ládát vivő fzekéren hatul ülnék a’ két királyi 
biztasok, elöl a’ két Korona őrzök, középben va
gyon a’ vasas láda veres bársonnal bé fedezve. 
Két felöl;a* fzeker mellett, a’ klenodiumoknak vis- 
galására rendeltetett f'zeméilyek, elöl hatul pedig 
fegyveres vitézek fzoktak JovagoLni. A’ Sz. Márton 
templomához érkezvén , le vétetik a’ vasas láda 
a’ fzekerröl, a’ segrestyébe bé vitetik, fel nyittatik, 
\s ki vétetvén belőle a’ klenodiumok egy afztalra ra
katnak és őriztetnek, mind addig, mig é ’ király és 
a’ Rendek oda érkeznek.

§■  3 5 9 -

A’ koronázásnak kellemetes napján, reggeli hét 
V nyóltz órakor, a’ nemesi rend a* Personahssal 
együtt az Orízág házában, a’ Mágnások pedig a’ 
Kadorispán fzállasán fzoktak öfzve gyiillení. Az 
elsőbbek a* királyi Táblának tagjaival együtt fel
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mennek a’ Sz. Márton templomába, és a’ nékiek 
kéfzitetett defzka karokat el foglallyak. Hasonló 
módon tselekefzik a’ papi rend is, papi fzent öltö
zetbe ékesen fel öltözve Ellenben a’ Nádorispán 
az Orízág Báróival és a’ Mágnásokkal fel lovagol
nak a’ várba, a’ királynak Sz. Márton templomába 
leendő le kisirésére. Egy kévés várakozások után 
bé botsáttatnak a’ királyi palotába, kiknek, és az 
Orfzág Rendjeinek nevében meg köfzönti a’ Nádor
ispán a’ királyt, ’s alázatosan kéri a’ koronázásra 
való meg jelenésre. Kinek kegyelmes feleletet ad
ván a’ király lóra ül ’s el indúl. Előre lovagolnak a’ 
Mágnások, utánnok a’ Nádorispán, utánna a’ Ma
gyar Herold, magas fekete ’s fejér toliakkal rakott 
magyar süvegbe, fejér hofzfzú ing forma felső se- 
ljrem köntösbe fel öltözve, mellynek első és hátúl- 
só réfzein az Orfzág tzimerei vágynak, jobb kezé
ben békesség páltzaját tartván. Ladhadd ennek for
máját a’ XXXVI. Táblán a’ nagy óltár előtt álló 
királyi Izéknek balja felöl. A ’ magyar Herold után 
lovagol a’ fö Lováíz mester ki vont kardal, ö után
ira a’ fejedelem magyar köntösben fel öltözve ; mel
lette udvari inasai süveg le véve, utánna test örzö 
vitézei. A’ tomplomhoz érkezvén a’ király, le fzáll 
lováról, kinek a’ templom ajtajánál eleibe menvén 
az Efztergomi Érsek és Püspökök, a’ meg fzentelt 
vizet nyújtya, mellybe bé mártott ujjaival magára 
kerefztet vetvén, két assistens, avagy fzolgáló Püs
pökök kisirése mellett be megyen a’ segrestyébe, 
a ’ midőn a’ templomba lévő muzsikusok dob ’s 
trombita fzózat által fzokták a’ bé ment királyt 
meg tifztelni. Áz alatt a’ fö Udvarnok Mester egy 
más Mágnással égyütt ki ofztogatja a’ királyi kle- 
nodiumokat., és az Orfzág’ tiz zárzlóit , a. m. a’ 
Sz. Koronát, egy arany vánkosra téve a’ Nádor- 
i^pánnak; a ’ királyi páltzát a z  Orfzág Birájának^
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az arany almát a’ Horváth Orfzági Bánnak, Sz. Ist
ván kardját a’ fö Pohárnok mesternek; apostoli 
kettős kerefztjét egy Püspöknek; a’ feí'zületet a’ fö 
Tárnok mesternek, az említett tíz záfzlókat az arra 
rendeltetett Mágnásoknak ’s a’ t.

§• 3 6o«

Egynéhány fzempillantások után ki jővén a’ ki
rály a’ segrestyéböl, az annak ajtaja előtt álló 
papság fzent öltözetben fel öltözve az óltár felé 
indúl, utánnok a’ klenódiumokat vivő Orfzág Bá
rói, utánnok maga a’ király, jobja és balja felöl 
egy egy püspök, a’ király után a’ fö Udvarnok és 
Komornyik mesterek. A ’ nagy óltár előtt egyné
hány lépesekkel le tétetett királyi fzékbe le ülvén 
’s térden álva imádkozván a’ király, a’ klenodiu- 
mokat vivő Orfzág Bárói az óltár jobb fzarvához 
állanak, a’ Püspökök és papok az óltar bal ízar- 
vához. A ’ királyi fzék eleibe áll a’ magyar Heróld, 
jobra a’ Nádorispán öt záfzlós urakkal, balra pe
dig a’ fö Lováfz mester ki vont kardal, ’s ugyan 
öt záfzlós urakkal. klenodiumokat vivő ízemely- 
lyek, mingyárt az óltárhoz érkezések után által 
adják azokat a’ püspököknek, mellyeket ezek az 
óLtárra helyheztefnek. —  Ahétatosságának el vége- 
zése után fel kel a’ király ülő izékéből, és a’ Püs
pökök által az óltárhoz vezettetvén, annak alsó 
gráditsára le térdepel, a’ midőn az óltár jobb fzar- 
vánál bárson karos izékben ülő Efztergomi Érseket 
illyeténképen fzollitja meg ének fzóval a’ tzeremo-, 
niához kezdő Püspök : ,,Fö Tifztelendö Atyám , a* 
„jelenlévő R. Tsáfzárt ’s Tseh királyt magyar ki-  ̂
„rályságra kívánja az Anyafzentegyház magaí'ztal- 
„tatni £).”  Erre ezt mondja az Érsek: „Tudjátok

£) ,,ReverendiíTime Páter, poílulat Sancta mater Eeclefia,



,,e’, hogy ö méltó és alkalmatos ezen méltóságra /),” 
mellyre amaz ezt feleli: „Mind tudjtjk, mind hifz- 
,,fzük ötét méltónak és haí'znosnak lenni az Isten Anya- 
„fzentegyházának , és ezen Orfzágnak kórmanyo- 
,,zására ni).” Ekkor hálákat adván az Érsek az Is
tennek , hathatós fzókkal inti a’ királyt a’ kegyes
ségnek gyakorlására, és az igasságnak híven ’s iga
zán léendö ki fzolgáltatására, iIlyetén fzókkal: 
„Mivel jó fejedelem, a’ mi kezünkből, a’ kik a’ mi 
„meg váltó Kristusunknak képét viseljük ezen dol- 
„logban, fogod a’ fzent kenetet, és az Orí'zág kle- 
„nodiumait el venni; hafznos lefzen , hogy tégedet 
„azon teherre, a’ mellyre vagy váíafztatva, meg 
„emlékeztessünk. Mái napon véfzed által a’ királyi 
„méltóságot, és a’ te hiv néped igazgatásának kor- 
„mányát, a’ melly hely igen méltoságos az embe- 
„rek között, de tellyes vefzédelemmel, munkával 
„és nyughatatlansággal. Ellenben, ha meg gondo
lo d ,  hogy minden hatalmasság az Ür Istentől va
g y o n , a’ ki által uralkodnak a’ királyok, és igassá- 
„got fzolgáltatnak a’ törvény tévők; te is fzámot 
„fogfz adni a’ te reád bizattatott nyájról, tellyes 
„elmédből, és tifzta fzivedböl tifzteljed a’ te Ura- 
„dat Istenedet. Mind végig fel bonthatatlanúl tartsd 
„meg a’ kerefztény vallást, és a’ R. Catholica hiV 
„tét, mellyben kitsinségedtöl fogva neveltettél, és 
„azt minden ellenkezői ellen erőd fzerént oltalmazd. 
„ A ’ Szentegyház igazgatóit, a’ püspököket, és az 
„egéfz papi rendet illendő módon betsüld meg; az 
„egyháznak fzábadtságát meg ne rontsd, mindenek

,,ut praefentem Sereniffimum Romanorum et Bohetniae 
„ R e g e m  ad dignitatem Hungáriáé Regni fublevetis.”

/) „Scitis illum dignum et utilem effe ad hanc dignitatem?”
m) , ,Et novimus et credimus eum efie dignum ac utilem Ec- 

„cleQae D e i ,  ad régimén hujus Regni.”



„iránt igasáágot fzolgáltass, m ellj nélkül egy tár
sa sá g  sem lofcet sokáig állandó, a’ jóknak jutái
mmal, a’ gonoízoknak pedig méltó büntetést fzab- 
,jVán. —  Az özvegyeket, árvákat, fzegényeket és 
„betegeket oltalmazd az el nyomatástól. Mindenek* 
,,hez, a’ kik hozzád folyamadnak kegyelmes, jám- 
„bor, és a’ mennyire királyi méltóságod engedi, 
„nyájas légy. Úgy viseld magadat, hogy nem a’ te 
„tulajdon, hanem az egéfz népnek hal'znára ural- 
„kodni, és jó tselekedeteidnek jutalmát nem itt e’ föl- 
„dön, hanem az egekben várni láttattassal, mellyet 
„az az Isten, a’ ki é l, és uralkodik], tselekedjen 
„mind Örökkön örökké. Ámen «).”

n) „C m n  hó dié , per manus noítras , optime Princeps, qui 
,,Chriíti Salvatoris noftri vice in hac re fungimur quain- 
„ v i s  indigni , fanctam unctionem, et Regni infignia fis 
„tufcepturus ; bene eít, ut T e  prius de onere, ad quod 
„deftinaris, moneamus. Regiam hódié fufcipis dignita- 
„ te n i ,  et regendi fideles populos Tibi commifTos curain 
„fumis. Praeclaruin fané inter mortales loenm , fed 
,,difcriminis, laboris , atque anxietatis plenum. V eru m , 
„fi confideraveris , quod omnis poteítas a Domine Deo 
„ e í t  , per quem Reges reginant , et legum conditores 
„jufta decernunt, T u  quoque de grege Tibi commilfo, 
„ipfi D eo ralionem es redditurus. Dominum Deum tuum 
„ to ta  mente ac puro corde coles. Chrifiianam religio- 
„ n e m  , ac íidem Catholicam , quam ab incunabulis pro- 
„feflus e s , ad finem ufque inviolatam retinebis, eamque 
„contra omnes adverfantes pro viribus defendes. Eccle* 
„iiarum P raelatis , ac relicjuis Sacerdotibus condignam 
„reverentiam exhibebis, Ecclefiafiicam libertatém non 
„eonculcabis. Jufiitiam , fine qua nulla focietas diu con- 
, , filtere poteft, erga omnes inconcuíTe adminiftrabis, bo- 
„ n is  praemia, noxiis debitas poenas retribuendo. V i-  
„ d u a s ,  pupillos , pauperes , ac debiles ab omni oppres* 
„ f io n e  defendes. Omnibus T e  adeuntibus benignum , 
, ,manfuetum, atque affabilem, pro regia tüa dignitate
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Ekkor az Érsek eleibe megyen a* király, és tér
det hajtván meg tsokollya a’ fö Pap jobb kezében 
való fefzületet, annakutánna mind két kezeit a’ íz. 
Evangeliomra'tévén illyetén módon esküfzik meg: 
„Én N. N. Isten segedelme által leendő király? eskü
szöm  és igirem az Isten és az ö angyalai előtt, 
„hogy én ennekutánna az Isten Anyafzentegyházá- 
„nak békességét, és az én alám vetetett népnek 
„torvényt ’s igasságot fogok ki fzolgáltatni, és meg 
„tartani, mindenkor az Isten irgalmasságára tekint
v é n  , a’ mennyire azt az én hiv tanátsosaimnak sege
delm ek által tudhatom. Az Isten Anya ízen tegyh a z  
„igazgatóinak illendő és törvényes tiízteletet adok, 
„és mindazokat, mellyek az uralkodókés királyok 
„által az Anyafzentegyháznak adattak és ajándé- 
„koztattak, fel bonthatatlanul meg hagyom. Az 
„Apaturaknak , Grófoknak és alám vetetteknek 
„illendő tiízteletét, hiveimnek tanátsa fzerént meg 
„fogom adni. Isten engemet úgy segéljen, és ezek 
„a’ fzent Evangéliumok <?).” Melly után a’ király 
az Érseknek kézéit meg tsókolja, e’ pedig püspöki 
süvegét az óltárra le tévén, és kezeit az ég felé 
fel emelvén illyen fzókkal imádkozik a’ körülötte

„ T e  praebebis. E t  ita T e  geres , ut non ad tuam, fed 

„totius populi utilitatera regnare, praemiumque bene- 
„factorum tuorum, non in terris, fed in coöío exfpe- 
„ctare videaris. —  Quod ipfe praefiare dignetiir, qui vi- 
„vit et regnat Deus in faecula faeculorurn. Ámen.’ '

o) „Ego N. N. Deo annuente futurus Rex profíteor, et pro- 
„mitto coram D e o  et Angelis ejus , deinceps legem, 
„jultitiam , et pácéra Eccleíiae Dei , populoque mihi 
„fubjecto, pro poflTe et noíl’e ,  facéré et fervare , falvo 
,,condigno mifericordiae Dei rcfpectu, ficut in coníilio 
„íidelium meorum inelius potero invemre. Pontificibus 
„qu oque  Ecclefiaruin Dei condignum et canpnicuta ho-



álló papi rendel együtt. „Mindenható és örökké
v a ló  Isten, mindeneknek teremtöje, Angyaloknak 
„fejedelme, királyoknak királya, és uraknak ura, 
„a’ ki a’ te hiv fzolgádat Abrahámot győzedelmes
s é  tetted ellenségein, a’ ki a’ te néped fejedelmei- 
„nek • Mósesnek és Jósuénak külömbkülötnbféle 
„gyözedelmet adtál, a’ ki a’ te alázatos fzolgádat 
„Dávidot királyi méltóságra emelted, és a’ ki Sa
lam ont ki mondhatatlan böltsességnek és békes- 
„ségnek ajándékával meg gazdagítottad , tekintsd 
„meg kérünk Uram, a’ mi alázatos könyörgésünket, 
„és-ezen te fzolgádon, a’ kit alázatos ahétatosság- 
„gal királyunká válafztunk, fzaporitsad a’ te áldá
saidnak ajándékait, és a’ te jobb karodnak hatal- 
^mával mindenkor, ’s mindenütt vedd ötét környül: 
„hogy ekképen Ábrahám hivségével meg erösitet- 
„vén, Móses jámborságában bízván, Jósué erejével 
„fel ruháztatván, Dávid alázatosságával fel ma- 
„gafztaltatván, Salamon böltsességével fel ékesitet- 
„vén, mindenekben néked tettzeni kivánjón, és min
denkor botlás nélkül járjon a’ te igasságodnak 
„öízvényén. E’ mellett, a’ te oltalmadnak sisakjá- 
„val meg erösitetvén, és annak győzhetetlen paisa 
„által védelmeztetvén, ’s mennyei fegyverekkel kö- 
„rül vétetvén , óhajtott gyözedelmet vehessen a’ 
„Kristus fzent kerefztének ellenségein, rettentse meg 
„őket hatalma által, és békességet fzerezzen a’ te 
„éretted vitézkedöknek. A ’ mi Urunk Kristus által , 
„a’ ki a’ fzent kerefztnek ereje által a’ poklot le 
„rontotta, és az ördög örfzágát meg győzvén, gyö-

, ,norem  e xh ib e re ,  atque e a ,  quae ab Imperatoribus et 

„ R e g i b u s  ICcclefiis col la ta  et reddita f u a t , invio labil iter 

„o b fa r v a re .  A b b a l ib u s , C om iíibu s , et vafallis  meis con- 

„gruuir. h o n o r e m ,  fecuadum confilium fidelium meorum,, 

„ p r a e í ia re ,”
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„zedelmesen fel ment az egekbe; kiben vágjon 
„minden hatalom, kiben áll a* gycizedelem, a’ ki 
„az alázatosoknak ditsössége, és a’ népeknek élete 
„és boldogsága, a’ ki veled együtt Isten él és ural
k o d ik  a’ Sz. Léleknek égyességében p).'*

• §. ?}6t.

Illyenképen végbe menvén az áhetatosság , fel kel 
a’ király azon bárson vánkosról, mellyen fzokott

p) „Omniporens fempiterne D e u s , creator omniurn , Impera- 
„ to r  Apoftolorum, Rex Regum , et Dominus dominan- 
„tium , qui Abraham {ideiem feivum tuum de hoíiibus 
„triumphare íecifti, Moyfi et Jofuae populo tuo praela- 
„tis  multiplicem victoriam praebuifii-, humilemque Da- 
„ v íd  puerum tuum Regni fafiigio fublimafii, et Salomu- 
.„nem lapientiae pacisque ineffabili niunere ditafti; re- 
„ fpice, quaefumus,Domine ad preces humilitatis noítrae, 
„ e t  fuper hunc famulum tuum, quem (upplici devotione 
,,in Regem eligimus , beuedictionum tuarum dona multi- 
„ t ip l ic a , eundemque dexterae tuae potentia t'emper et 
,,ubique circumda: quattnus praedicti Abrahae fidelita- 
„ te  firinatus , Moyíis manfuetudine fretus, Jofuae fortitu- 
„dine  rnunitus , Dávid humilitate exaltatus, Salamonis 
,,fapientia decoratus Tibi in omnibus complaceat, et per 
„tramitem juftitiae inoffenfo greíTu femper incedat; T uae  
„quoque protectionis galea rnunitus, et fcuto infupera- 
,,bili jugiter protectus, armisque coeleftibus circumda* 
,,tus, optabilisde hoftibus Sanctae Crucis victoriae trium- 
„phum feliciter capiat, terroremque fuae potentiae illis 
„ inferat,  et pacem tíbi militantibus laetanter reportet. 
,,Per Chriítum Dominum nofirum, qui virtute fanctae Cru- 
,,cis tartara deliruxit, regnoque diaboli fuperato, ad 
„coelos victor afcendit, in quo potefias omnis, regni^ 
,,que conűílit victoria , qui eft glória humiliuin, et vita 
„falusque populorum ,* qui Tecum vivit et regnat in uni- 
„ ta te  Spiritus Sancti Deus per omnia íaecula faeculo- 
„ru m . Ámen.”



térdepelni, és a* fö óltár háta mellé menvén lé vé
tetnek rólla felsőbb köntösei, a’ fö Komornyik és 
Udvarnok mesterek által , és vifzfza vitetvén az 
óltár eleibe, ismét le térdepel a’ bárson vánkosra. 
-A’ midőn jobb kezének hüvelykét a’ íz. olajba 
mártván a* Prímás, avagy az Efztergomi Érsek, 
markát, jobb válla lapatzkájtft, és válla közit meg 
keni, ’s a’ kenés alatt igy buzgólkodik: „Isten Is
tennek Fia, Jesus Kristus mi Istenünk, a’ ki min- 
„den sorsosi felett, örömmek olajával az Atya ál
t a l  fél kenetett, ezen fzent olajnak réád való töl
téséve l,  botsássa reád vigafztaló Sz. Lelkének ál- 
„dását, és a’ te ízivednek belső rejtekéig öntse azt 
„által, hogy földi orfzágodnak kormányát el vé
g e zv én , méltó légy a’ királyoknak királyával az 
„egekben örökké való uralkodásra q).” A* kenést 
el végezvén az ég felé emeli izéméit, ’s igy imád
kozik : „Mindenható és örökké való Isten, a’ ki a* 
„te népednek királyait, könyörületességednek ízent 
„olajával meg kenettetni parantsoltad, kérünk té- 
„gedet, adjad a’ te áldásodnak erejét kezeinknek, 
„és ezen fzolgádba, a’ kit a’ te üzent nevedben ki- 
„rályságra kenünk, öntsed kenetednek illendő hat- 
,,hatóságát ’s erejét, hogy a’ te általad nékie ada- 
„tatott orfzágot, segedelmed által, meg erösite- 
,,tett kezekkel és vállakkal, erössen, igazán és böl- 
„tsen kormányozhassa, és fzentséges vallásodat 
„mindenkor és mindenütt oltalmazhassa , mellyet

q) „D eu s  J)ei filius, Chriftus D eus noíier , qui a Patre 
.„o leo  exultationis delibatus e f t , prae participibus fuis, 
„ipfe per praefentem fanctae unctionis iníuíionem, Para- 
„cleti Spiritus tibi benedictionein demitta t,  eandemque 
„ a d  cordis ufque intima transfundat, ut exacta terre- 
„ftris regni gubernatione praeclara , in aeternum cum Re- 
„gutn Rege corregnare merearis in coelis.”



„hogy kegyelmességedtöl meg nyerhessünk, esede- 
„zünk neked egyetlen egy ízülött fiad által r)I E ’ 
meg lévén, fel kel a’ király a’ párnáról, és a’ fÖ 
Komornyik, ’s Udvarnok mesterekkel ismét az ol
tár háta melle inegyen, a’ hol le töröltetvén az 
olaj testéről, fel öltöztetik, Sz. István palástya és 
sarui reá adatnak , és a’ fzentek üzentének jobb 
réfzén kéfzitetett fedeles királyi izékben ültettetvén, 
jobbja felöl a’ Kalotsai Érsek, balja felöl a’ udvar
nok mester le ülnek.

§• 363• ,

Azombaa meg mosván kezeit az. Efztergomi Ér
sek, a’ üzent mise mondáshoz kezd, mellyet térden 
áiva halgat a’ király. A’ üzent misének vegbe me
netele, és az Alleluja mondás után, vií'zfza vite
tik a’ király az oltár eleibe, holott meg hajtván 
magát újobbari le térdepel a’ bárson vánkosra. Ek
kor kezébe vévén a’ üö pap íz. István kardját, és 
azt a’ királynak által adván igy üzóll. „Vedd által, 
„a ’ mi méltatlan , de a’ üzent Apostoloknak hatal- 
„ma által fel fzenteltetett kezeink által, tenéked, 
„mint királynak engedtetett kardot , Övedezd azt 
„tomporodra, és uralkodjál; meilynek ereje által 
„igasságot gyakorolj, rontsd meg az igasságtaian-

— r— ======== 529

r) „Omnipotens et fempiterne D eus, qui reges populi tű i ,  
„ u t  facro mifericordiae tuae oleo inungerenlur, edixifti , 
„manibus noítris vim tuae benedictionis concede, quae- 
,,fumus, et famulo t u o , quem fub tuo nomine regem 
„inungimus , dignam unctionis efficaciam et virtutem in- 
„funde , ut munita dextera , corroborato humero , forti- 
„ t e r ,  juíte, ac fapienter delegatum fibi regnum tuis au- 
„fpiciis gubernet, tuamque facro fanctam fidem longe 
„lateque tueatur, quod ut a Clementia tua impetremus 
„ T e  per filiutn tuum unigenituin exorarpus.”

L l



„ ságot , az Anyafzentegyházat védelmezd , ólfal- 
„mazd a’ hív népeket, e’ mellett az eretnekeket, és 
,,a’ kerefzténységnek ellenségeit üldözd : védelmezd 
,,az özvegyeket és árvákat, építsd fel a’ le romlot
t a k a t ,  a’ fel épülteket tartsd meg, büntesd meg er
edetnek ízerént a’ gonofztévöket, add meg az érde- 
,,meseknek illendő tifzteleteket; mindeneket az Isten 
,,segítségével és nevében rendelj, hogy ekképen , mint 
„az igasságnak nemes gyakorlója örökké uralkod
h a s s  az emberi nemzetnek Megváltójával, kinek 
,, képét viseled a* népek között s).” E’ ízókat el 
mondván, vifzfza vefzi a’ király kezéből a’ kardot, 
és azt hüvelyébe tévén, ’s a’ király oldalára köt
vén igy fzóíl: „Hatalmas úr, övecleztesscl fel kar- 
„dóddal, ’s nyomd be méllyen elmédbe, hogy a’ 
„ízentséges férliak nem fegyver, hanem hit által 
„gyözlenek legyen orfzágokat /).” Ekkor fel kelvén 
a ’ király a’ harson vánkosról, a’ nép fele fordul, 
és ki vonván fz. István kardját hüvelyéből, az ól
tár felé, és két oldalra vág avval, melly tseieke- 
dele által azt jelenti, hogy ö az Anyafzentegyhá-
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s) „ A cc ip e  gladium fortitudinis , divorum Apoítolorum au-
„cloritate confecratum , et divino uoinine tibi deftinatum , 
„(uper foemur tuum accinge, ac regna , cujús vi aequi- 
,,tatem exerce, protere iaiquilatem, facrofanctam Ec- 
„clefiam tuere, protege íideles populos, et haereticos 
„ a c  iio/tes C/írifiiani nominis juxta peiTt-quere ; defende 
„viduas et pupülos, inftaura collapfa, inftaurata con- 
„ ferva  , e facinoroíis dignas poenas e x ig e , et bene ine- 
„rentibus debitum honorem impende; omnia confultis 
„auípiciis  et divino numine difpone, ut egregius juttitiae 
,,cultor, curn Servatore humani generis, cujus vicém ge- 
„ iis  , in populis regnare perpetuo mereare.”

t) „Supcr toemur tuum accingere gladio tuo, potentiíTime,
„illudque menti altius imprime, lacrolanclos viros non 
,,gladio, fed fide regna vicifTe.”



zat és az egyházi fzolgákat mindenkor, ’s minde
nütt, és mindenekben oltalmazni i’ogja. A ’ kardot 
ismét vifzfza teízi hüvelyébe, és az előbbi helyre 
térdepelvén tsendesen áhétatoskodik.

§• S 64-

Minekelötte a’ Sz. Korona fejére tétettetné a’ ki
rálynak, az óltár felső léptsöjére megyen a’ Ná
dor-ispán, és által vévén a’ Koronát az Érsek ke
zéből, a’ nép felé fordul, ’s igy fzoll hozzájok há- 
romízor magyarul: „Akarjátoké, hogy a’ jelen lévő 
„fejedelem N. N. királyságra koronáztasson?”  melly- 
re a’ Rendek és Karok ezt felelik, akarjuk, és egy- 
ízersmind Élilyen Él Ilyen Élilyen a’ király kiáltyák. 
Ekkor a’ Nádor-Ispán által adja a’ koronát az Érsek
nek. Ezen fzók által esküíznek alattombau a’ Ren
dek a’ meg koronáztatott király hűségére, m ellet 
Vivát, az az Élilyen kiáltásokkal fzoktak bé fejez
ni. Ezután az Érsek jobb felöl, a’ Nádor Ispán bal 
felöl mag fogván a’ fzent koronát, az oltár felső 
léptsöjére térden alió király fejére tefzik azt. A ’ fej 
tétel közben igy fzóll az Érsek: Veddel, úgymond, 
„az Orfzág koronáját, melly noha méltatlan, de 
„fsak ugyan Püspököknek kezeik által tetettetik fe- 
„jédre, az Atyának, Fiúnak és Sz. Léleknek ne- 
„vében , melly, tudd meg hogy ízentségnek ditsös* 
„ségét, íifzteletet, és erőnek munkáját jelent, és 
„emlékezzél meg, hogy mi általunk lettél annak 
„réí'zeséve. És valamiképen mi a’ belső dolgok
b a n  a’ lelkeknek páfztori és igazgatói vagyunk; 
„úgy te is a’ külső dolgokban, Istennek ijaZ tifz- 
„telöje, és serény védelmezője légy, minden vifzon- 
„tagságok ellen a’ Krístus anyaíizentegyházának, és 
,,a’ neked Isten által adatatott orízágnak, és az 
„Apostoloknak ’s minden Szenteknek képében áldá
sunk által kormányodra bízatott dolgoknak liafz-

;L1 2
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„nos végbe vivője, és mindenkor elő meneteles urnl- 
,,kodó lé g j ,  hogy igy a’ győzedelmes bajvívók kö
p ö t t ,  a’ virtusoknak betses köveivel fel ékesitetve, 
„és örökké való boldogságnak jutalmával meg ko
ronáztatva, a’ ini meg váltó és idvezitö Jéfus Ivris- 
„tusunkkal egyetemben, kinek nevét és képét vi- 
„selni tártától, minden vég nélkül ditsekedhess. A’ 
„ki az Atyával és Izent Lélekkel él és uralkodik 
„mind örökön öröké, Ámen «).”

Hasonlóképen a’ királyi páltzát is kezébe vévén 
az Érsek meg áldja, ’s illyen fzókkal adja azt a* 
királynak által: „Kedd által, úgymond, a’ kegyes
ségnek és igasságnak velzfzejét, mellyel (ziikség 
„lélzen teneked a’ gonofzokat meg rontani, a’ jó- 
„kát oltalmazni, az el tévelyedteket igazgatni, az 
„hanyatlókat jobb karod által támogatni, a’ kevé«

u) „ A c c i p e ,  i n q u i t , Coroaam regni, quae licet ab indignis, 
„Fpifcoporum tamen manibus capiti tuo imponitur. ín  
„nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti, quani fancti- 
„tatis  glóriám, et honorem, et opus fortitudinis fignifí- 
„care  iutelligas; et per hanc t e  partieipem minilterio 
„noftro non ignores, í t a ,  ut íicut nos in interioribus 
„paítores rectovesque animarum intelligimur; ita et tu 
„ i n  exterioribus verus Dei cultor , ftrenuusque eontra 
„omnes ad verfitates Ecclefiae Chriíii defení’or affifías, re- 
„gnique libi a Deo dati,  et per ofFiciutn noftrae bene- 
„diciionis in vice Apoftolorum, omniumque Sanctorum, 
„tegimini tuo connniin utilis executor, proficuusque re
g n á l ó i  feniper appnreas, ut inter gloriofos athletas vir- 
„tutum gemmis ornatus, et praemio fempiternae felicita- 
„ t is  coronatus, cum Redemtore ac Salvatore noítro Jefit 
„ C h i i í l o ,  cujús nőmén vieemque geftare crederis, íine 
,,fine glorieris. Qui vivit et imperat Deus cum Patre et 
„Spiritu Üancto , in faecula íaeculorum. Ámen.”
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„lyeket le nyomni, a’ fzelideket fel magafztalni, a’ 
„jámborokat védelmezni , és az istenteleneket ül
dözni. Minden napon emlékezzél meg ama rnon* 
„dasról, hogy az igasságnak vefzízeje a’ te Orízá- 
„godnak veízfzeje legyen ; ezokáért kedveld az 
„igasságot, gyűlöld a* hamisságot, mivel azért 
„kent fél tegedet az Isten örömnek olajával sorso* 
„síd felett, hogy az ö kenetének törvényéit meg 
„tartván, az ö örökös fiával egyetemben , mind 
„örökké uralkodhass &).v Illyetén módon adja ál
tal nekie áz arany almát is. Melly tzeremoniának 
végbe menetele után fél áll a’ király, le vétetik 
óldaláról a’ fz. István kardja, ’s a ’ kir. Pohárnok 
mesternek adatik által. Az Érsek pedig, és a’ jelen 
lévő Püspökök közikbe vévén a’ királyt a’ fede
les királyi ízekhez kisiiik, ’s abba bé állítják, ho
lott ismét igy fzóll az Érsek: „Alj meg, úgymond, és 
„uralkodjál, és az Istentől mostan néked adattatott 
„helyet tartsd meg, kérünk tégedet a’ mindenható 
„Istenre, és a’ 12. Ágostotoknak, ’s több í'zentek- 
„nek segítségek által, az én általam néked adatta- 
„fott fzent koronára, hogy, mennél közelebb lenni 
„látod e ’ fzent sereget a’ nagy óltárhoz, annál na- 
„gyobb (iízteletet tiüajdonits a’ te Piispökjeidnek,

jc)  „ A c c i p e ,  intjfuii, virtiitis et veritatis virgam , qua T e  
„facinorofos protercre, fovere pios , et errantcs dirigere, 
„collabentes data dextera retnorari, deprimere fuperbos, 
„ e t  hurnanos efferre, tueri probitatem , et iniquitatem 
„infcctari fcias oportere, divunum il!ud dictumtecum quo- 
„ tid ie  reputa : Virga aequitatis virga Regni tűi ; et ideo 
„d ilige  juftitiam, et iniquitatérn odio habé, quiapro -  
„pte rea  quidem T e  unxit Deus exultationis o le o ,  prae 
„participibus tuis , ut íuae unctionis jura ferva n d o , 
„ cu m  cohaerede fuo fd io , T e  perpetuo regnare pfcfle 
„fentiamus.”



534 = = = = = = —

„és valamiképen a’ Jéfus Isten és ember között köz
benjáró tégedet ide fel magasztalt: úgy te is a* 
„mint tsak tőled lehet, és illik, gondját viseld a* 
„papságnak és a’ kosségnek, és mind kettőnek jus
sait. méltóképen védelmezzed y).” E* fzók után le 
veízi az Érsek püspöki süvegét, jelt ád a’ Téged 
Isten ditsérunk éneklésre, mellyet el végezvén az 
eneklö kar, az Érsek, a’ ki mind eddig is a’ ki
rályi ízék jobb rélzén állolt, lel emeli kezeit, ’s 
illy ízókkal áhétatoskodik: „Isten, e’ világnak ki 
„beí'zélhetetlen alkotója, az emberi nemzetnek te- 
„remtöje, a’ birodalomnak meg erősítője, a’ ki a’ 
„le hív barátodnak Ábrahám Pátriárkának magvá- 
„ból válal/tottad az örökkévaló királyt, áld meg 
»e’ jelenlévő királyt is hadi seregeivel együtt, a’ 
„boldogságos Szűznek és mindén fzenteknek köz- 
„benjárosága által, és erősítsd meg az ö királyi 
„izékében; látogasd meg ötét, mint meg látogat
t a d  Mesést a’ tsipke bokorban, Jósuét a’ hadban, 
„Gedeonra’ mezőben, Sarut a’ templorpban, és 
„azon égi áldásnak ’s böitsességnek harmatjával 
,,öntözd meg ötét, mellyet üzent Dávid, és az ó 
„fia Salamon, a’ te kegyelmedből vett az égből. 
„Légy ö ííekie pántzélja elleiftégeinek hadi seregei

y )  „ S ta  hic , inc/uit, Bex inclyte, ac regna, locúmque minc 
„tibi a Deo deiegatum rctine ; te per omnipotentis Dei 
„auctoritatem , te per banc fanctam coronalionern , duo- 
„denorum Apoííolorutn , ceterorumque divoruoi auipi- 
,,ci 's  , tninifterio meo Tibi tra íitam, vehemenler ora- 
„ m u s ,  ut quanto facruin collegiurJi magnae arae propin- 
„qu ius  alpicis , tanto potion m ubique gentium honorem 
,,tuis antiiiitibus imperidas, et veluti te Jefu Dei homi- 
„nisque medius huc evexit, ita íicut fás et aequinn 
„ e ft ,  déri  et plebis ratioitem b a b é ,  et utriusque ».us pro 
„digmtate tuere.”
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„ellen, sisakja a’ nyomorúságokban, böltsessége a’ 
„fzerentsés dolgokban, V  örökké való paisa oltal- 
„mazasában. Tselekedd, hogy a’ nemzetek hivségé- 
„ben, fo Rendjei békességben meg maradjanak, 
„í'/.eressék az egyességet, tartoztassák magokat a’ 
„rofzfz kívánságoktól, igazságot fzóilyanak, a’ va- 
„loságot meg oltalmazzák , és úgy í'zaporodjon az 
„ö uralkodása alatt az örökké való áldással egye
lh etett  nép, hogy mindenkor örvendezve és-gyo- 
„zedelemmei, maradhassanak békességben. Ivlellyet 
„vigyen az végbe, a’ ki veled együtt él, és uralko
d i k  a’ Szent Léleknek égyességében, mind örökön 
„öröké Ámen z>.”

z) , ,Deus inenarrabilis , auctor mundi , conditor generis hu- 
„ m a n i ,  confirmator regni, qui ex utero fidelis amici tűi 
„Patriarchae noftri Abrahae praeelegiíti Regem fcculis 
„profuturum; tu praefentem hrf'gnem Regem bűne cum 
„exercitu fuo , per interceíTionem bealae Maiiae fetn- 
,,per virginis, et ornnium Sanctorum uberi benedictione 
„ lo cu p le ta , et in foiium Regni firma , /tabilitaíe ccnne- 
, ,c te ;  viűta eum, ficuti vifitafli Moyfen in rubo , Jofue in 
„ p r a e l io ,  Gedeonem in agvo , Sámuelem in ternplo, et 
,,il!a eum fiderea benedictione, ac fapientiae tuae rore 
„perfunde, quain beatus Dávid  in pfalteiio, Salomon 
„fihus ejus, te remunerante, percepit de coeio. Sis ci 
„contra acies inimicorum iorica , in adverös g a i e a , in 
„prolperis fapientia, in proteetione clynCus fempiíernus. 
„ E t  praefia, ut gentes illi teneant fídem, Proceres fűi 
„Jiabeant pacem , diligant charitatem , abflireant fe a 
„cupiditate , loquantur juftítiam , euftodiant veritatem ; 
„ e t  ita populus ifié fub ejus intperio pullulet, coalitus 
„benedictione aeterniíaüs, uí femper ttipudiantes ma* 
,,neant in p a c e , ac victores. Quod ipfe praeíiare di- 
„gn etu r , qui tecum vivit et regnál in unitate Spirilus 
„San cti  Deus per omnia faecula faeculorum. Á m en .”



§• 366-
Mihelyt az Érsek ezen áldásokat és áhetatossá- 

got el végezi, az Evangeliom éneklesére vifzfza rér 
az óltárhoz; a’ fö Komornyik és Udvarnok meste
rek pedig ki vévén a’ király kezeiből a’ királyi 
páltzat és arany almát, ’s által adván azokat azon 
ízeméllyeknek, a’ kik azoknak tartására ki válafz- 
tattak, az Evangeliom \r Hifzek egy Isten el éne- 
keltetése után az oltárhoz vezetik ötét, holott az 
illyetén alkalmatosságokkal adatni Pzokott tsomó 
aranyat le tefzi egy ezüst edénybe, és vifzfza megy 
királyi fzékébe. Azomban a’ Izent mise mondáshoz 
fog egy Püspök, és mihelyt az óltári fzentséget 
fel emeli, lég ottan le vefzi a’ fö udvarnok mester 
a’ király fejéről a’ fzent koronát, és a’ föld felé 
forditja annak tetejét. Hasonlót miveinek az Or- 
fzágBárói, és a’ záízlós urak kezeikben lévő kleno- 
diumokkul és záfziókkal. Az áldozat következvén, 
ismét lé vétetik a’ király fejéröl a’ fzent korona, le 
tétetik a’ királyi fzék könyöklőjére, maga pedig a* 
fejedelem az óltárhoz kisirtetik két Püspök által, 
holott a’ felső léptsöre le térdepelvén, és a’ fzen
tséget vévén, vifzfza tér királjá fzékébe, fejére té
tetik a’ korona, a’ királyi páltza és arany alma is 
kezeibe adattatnak , mellyekkel fel ékesítve áll a’ 
fzent misének végezetéig. Ekkor ki menvén a’ Ka
rok és Rendek a’ Sz. Márton templomából, épen 
oliy móddal és rendel, mint midőn oda bé mennek 
vala, a’ Franciskanusok temploma felé indáinak, 
de nem lóháton, hanem gyalog. Követi Őket a’ ki
rály fején a ’ fzent koronát, kezeiben pedig a’ ki
rályi páltzát és arany almát tartván. Azon az 
egéfz közön , melly vagyon a’ Sz. Márton tem
plomától fogva , a’ Franciskánusoknak templo
máig , egymásfél Öl fzélesség'ii defzka hid vagyon 
tsinálva, és az fejér, zöld és veres pofztoval bé
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takarva. —  Ezen mennek a’ Karok, Rendek, és Pap
ság, ezen megy a’ meg koronáztatott király is. A’ 
testörzök után két Mágnások lovagolnak , a’ kik a’ 
király koronáztatásának emlékezetére veretett ezüst 
pénzeket hánynak a’ nép közzé. A ’ defzka hidra teri- 
tetett poí'ztó is a’ sokaságnak lei izén prédájává, melly- 
nek el ragadtatása miatt, kinek keze, kinek lába tö
rik, némelly életével is fizet a’ ragadományért.

§. 3 Ó7 -

A’ Franciskánusok templomához érkezvén a’ ki
rály , be megyen abba a’ vele lévő papi és világi 
urakkal együtt, bé ül az oltár’ jobb ízarvánál épi- 
tetett királyi izékbe, és minekutánna a’ Kir. udvar
it ok és komornyik mesterek óldalára kötik fz. Ist
ván kardját, ki vonnya azt annak hüvelyéből, és 
a’ fzokás Tzerént arany sarkantyús vitézeket üt. Az 
ezen rendbe ízerkeztetendö fzemclyeknek neveiket 
a’ Nádorispán fzámlálja elÖ. —  Ezen vitézi Rend
nek eredetét Baronius, ’s Ö utánua Havor, V. Mi
klós Római Pápának tulajdonítják, ’s azt Írják, hogy 
midőn 1445. efztendöben a’ Yaticanából a’ Latera- 
numi templomba ment volna III. Fridrik Tsáfzár- 
ral, 265 arany sarkantyús vitézeket ütöttenek a’ 
Hadrianus hidján 7). Nékem mindazáltal helyeseb
ben láttatnak azok gondolkodni, a’ kik I. Lajos 
Magyar királyt tefzik annak fzerzöjévé, a’ ki azon 
fzokást más idejében élt és uralkodott Európai fe
jedelmektől költsönözte. Akárki lett légyen annak 
találója, elég az ahoz, hogy az hajdan igen nagy 
betsben volt a’ Magyar nemzetnél, mellybe tsak 
azok vétettek bé, a’ kik hadi jeles viselt tselekede-

j )  J o h a n n  Havor  S. J. „Confpectus Equeftrium Oidinum 
,,per Európám o miiem florentiuuj.”  T y m av tac .  1742. 
gvo. min.



teik által mások felett meg küiömböztették mago
kat. Is t v a f f y  M i k l ó s  azt hagyta emlékezetben, 
hogy minekutánna a’ Magyar hadi seregek 1522. 
efztendöben Ferhates Osmani nagy vezért meg győz
ték , ’s vele égyült sok felsőbb és alsóbb rangú 
tifzteket el fogtak, és gazdag prédát nyertének vol
na; gyözedelmeknek bizonyságául, sok kíilömb kü- 
lömbféle hadi tzimereket küldöttének Budára Ií. 
Lajos királynak. Melly kedves történeten való örö
mében, azoknak vivőjét Báidy Istvánt, a’ ki maga 
is ditséreiesen viselte magát ezen ütközetben, egy  
ezüstös kardal, nyakba való arany lántzal, és egy 
pár aranyos sarkantyúval ajándékozta meg , ennek 
felette sok fö rendű magyar uraknak jelen létekben 
az aranyos sarkantyús vitézek rendje közzé vette 
bé ötét v)* Melly történetből nyilván ki tettzik, 
hogy ez a* vitézi Rend azoknak meg jutalinaztatá- 
sokra rendeltetett, a’ kik hadi virtusaiknak rend 
kivid való próbáit mutatták. Időnkben tsupán puí'z- 
ta nevezet ez, semmi jutalom nintsen melléje köt
tetve , és abban nemtsak hadi, hanem polgári hi
vatalokat viselő fzeméllyek is réfzesülhetpek. En
nek a’ Rendnek tzimere egy négy ágú aranyos sar
kantyú, rnellynek egyikén hasonló, de sokkal kis- 
sebb arany sarkántyútska függ a).

$• 3 6 8 .

Minekutánna az arany sarkantyús vitézeknek 
ütését el végzi a’ király, fel kell királyi fzékébpl, 
és az ottan lévő papi ’s világi urakkal ki menvén 
a’ templomból, lóra ül, ’s egyenesen azon téatrorn- 
hoz niegyen, mellyen az Orfzág’ törvényeinek ’s pri- 
viíegiomainak fzoros meg tartására, magát esküvés
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Vj  Hií tor. L i b r .  V I í .  p .  ni. 70. 

a  ̂ V i d .  J o h . H a v a k . 1. fu p r a  citt.



álral kötelezi. Ezen teátromnak formáját láthatni 
alább a’ XXXV11T. Táblán. Ez a’ teátrom minden 
felöl fejér, zöld és veres pofztóvai vagyon bé te
rítve, mellynek felső rél'zén egy három lábni magas
ságú aranyos pofztóvai bé terített defzka állásots- 
ka vagyon. Erre megyen fel a’ király, jobb keze 
felöl állanak azEfztergoini és Kalotsai Érsekek, és 
a’ íz. István király ezüst kettős kerefztjét vivő püs
pök ; bal keze felöl a’ Nádor Ispán, Orfzág bírája, 
a’ fö Komornyik és Udvamok mesterek, a’ fö Kan- 
tzellarios; háta megett pedig a’ fö Lováfz mester ki 
vont kardal, a’ Királyi testörzö magyar nemes sereg
nek , és az udvari testörzö német Trabantoknak ka- 
pitányjai. A’ teátromnak két felöl való gráditsain álla
nak az Orfzág’ tíz záfzlóit vivő Mágnások. Hogy el 
ne felejtsük, nemtsak a’ király, hanem több mellette 
lévő papi és világi urak is lovon mennek ezen téat- 
romhoz a’ Franciskanusok templomából, nevezetesen 
az Érsekek és Püspökök püspöki süvegjeikben, és mise 
mondó fejér köntöseikben fel Öltözve. Fel menvén a* 
királjr a’ téatrom felső réfzén kéfzitetett álló helyre, 
és jobb kezének két ujjait az ég felé fel emelvén, ’s 
bal kezében a’ feszületet tartván, az Érsek elő olva
sása után, nagy fel fzóval el mondja azon esküvés
nek formáját, mellyet annakelötte le petsételve által 
adott az Érseknek. A’ Magyar Királyok mostani 
esküvésekntk formája igy vagyon: „Mi N. N. Is- 
„ten kegyelméből Magyar, Tseh, Dalmátzia, Hor- 
„váth , és Tóth Orfzágoknak, és az azokkal egybe 
„kaptsolt tartományoknak királya, esküí'zünk az élő 
„Istenre, fzentséges annyára, a’ Szűz Mariára, és 
„minden Szentekre, hogy mi az Istennek egy házát, 
„a’ Pap urakat, Bárókat, Mágnásokat, nemeseket  ̂
„Tzabad királyi varasokat, és minden Orfzág Inko- 
jjSait, minden ö fzabadságaikban, jussaikban, tör
vényeikben , privilegiomaikbau , légi jó , és jóvá



5 4 °
„hagyatott fzokásaikban meg fogjuk tartani, min
deneknek igasságot fogunk ízolgáltatni , néhai Fel
séges András királynak végezéseit, ki vévén mind- 
„azonáltal annak 31. tzikkelyét, nevezetesen ezen 
„fejezését: H o g y  h a  p e d i g  mi  ’s a’ t. ezen izékig: 
„ m i n d ö r ö k k é , ’s a’ t., meg tartyuk b); Magyar 
„Orfzágnak határjait , és mind azokat , mellyek 
„akarmely juss és név alatt ahoz tartoznak, el nem 
„fzakafztjuk , sem meg nem kissebbitjük ; hanem, a’ 
,,mennyire tölünk lehet, öregbitjük, és ki terjefzt- 
,,jiik, és végbe vifziik mindazokat, mellyeket a’ 
„köz jóért, betsületért, és minden tartományaink
n a k  , ’s egé/z Magyar Orfzágnak öreg&edeséért 
,,törvényesen tselekedhetünk. Isten minket úgy se- 
,,géljen és minden Szentek ej.”

§• 369-

Mihent el végzi eskiivését a’ király, lég ottan 
illyenképen kiált fel a’ Nádor-Ispán háromfzor egy
más után: Vivat Dominus ct Réz nofter , az az: 
ÍLllyen ci mi Urunk és Királyunk, ugyan ezt kiált-

b) II. A n d r á s  királynak 1222. efztendöben kozott végezé- 
senek némelly tzikkelyei 1687. I .  Leopólcl király által 
el töröltetvén, arra egy király sem kötelezi magát.

c) , ,N os N. N. Dei Gratia Hungáriáé, Bohemiae, Dalma-
, , t ia e ,  Croatiae, Sclavoniae etc. R e x ,  jurdimis perD eum  
„ v iv u m ,  per ejus Sanctiffimam Genitricem Virginem 
, , Mariam, ac omnes Sanctos , quod Eccleíias D e i ,  Do- 
„ minős Praelatos, Barones , IMagnatcü, Nobiles , Ci- 
„vitates L iberas, et omnes Regnicolas, in íuis iinmu- 
„nifatibus , et libertatibus , juribus , Jegibus, privi- 
„ le g i is  , ac in antiquis bonis, et apjjrobatis confuetudi- 
, ,n ibu s , confervabimus , omnibusque jufiitiam faciemus, 
„Sereniűimi quondam A ndreae  Eegis Decreta, excluta 
„tamen et femota Art. X X X I .  ejusdem Decreti claufula 
„ineipiente; Quodji verő nos etc. ufque ad yerba.- in



jak, és ismét kiáltják a’ jelenlévő urak és sokaság 
is, melly öröm kiáltást a’ katonák és pattantj'ú- 
sok apró puskák ropogással, és ágyú dörgésekkel 
rekefztenek be. Tovább nem múlat itten a’ király, 
hanem a ’ teátromról le menvén, előbbi fzürke pa
ripájára ül, ismét kezébe vefzi a’ királyi páltzát és 
arany almát, és a’ jelen lévő urasággal együtt, az 
úgy nevezett királyi dombhoz megyen. A ’ püspö
kök, a’ kik a’ Franciskánusok templomától fogva 
a’ teáiromig fejér lovakon kisirt ék a’ királyt, vifz- 
fza térnek ízállasaikra, ki vévén a’ fz. István aposto
li kettős kercfztjét vivő püspököt, a’ ki az egéfz tze- 
remoniának végbe meneteléig a’ fejedelem mellett 
marad , ’s ló háton vifzi előtte az említett tzimert. 
A’ királyi dombhoz érkezvén a’ király, fel nyargal 
annak tetejére, ki vonnya a’ fz. István kardját a* 
hüvelyből, ’s e’ világnak négy réfzére vág avval, 
u. m. elsőben napkelet; nuísodfzor nap nyűgöt; har- 
madjzor dél; ne’gyedfzer éfzak felé; melly tselekedete 
által azt akarja ki jelenteni, hogy ö, a’ reá bízatott 
orfzágot minden felöl oltalmazni, és öregbíteni kí
vánja. A’ melly réfzre vág kardjával, arra fordul 
paripajávalis. Ekkor ismét Vivatot kiált a’ jelen lévő 
sokaság , mellyet a’ katonaság’ apró fegyverének ro
pogása, és az ágyúknak dörgése követ. Végbe vivén 
ezt a’ tzeremoniát, újobban le nyargal a’ dombról, 
és kezeiben vévén a ’ királyi páltzát és arany almát,

„ perpetuum  etc. o b fe rv a b im u s, fines Regni noítri Hun- 

„ g a r i a e ,  et quae ad il lud quocurnque jure et tiiulo per* 

„ t i n e n t , non a b a lien a b im u s, nec m in u em us,  fed qu oa d  

„ p o te r im u s , a u ge b im u s, et exten d e m u s,  om niaque i l la  

„ fa c ie m u s,  quaecumqu<» pro bon© p u b l i c o . iionore et 
„incremento omnium S ta tu n m , ac totius Regni no/trí 

, , Hungáriáé juíte facéré poteiirr<J:s. S ic  nos D e u s  adja  vet,  

„ e t  ornnes Sancti.”



a’ városon által a’ várba megyen sok ezerni ezer 
Elljen J\T. N. király kiáltásoknak levegő eget tsat- 
tagtató zúgása közölt.

§• .3 7 0 -

Feljutván a’ várba, különös fzobajába megyen, 
oda vitetnek a’ királyi klenodiumok is, az Or ízág
nak tiz záíizlói pedig azoknak hagyatlatnak, a’ kik 
azokat a’ koronázás alatt hordották d). Azomban 
a’ királyi udvarnok mester is el kéíziteti a’ királyi 
ebédlő aíztait, a’ Kir. Porkoláb mester ki rendeli 
az ajtón állókat, a’ Kir. Afztalnok mester fel téte
ti az eledeleket , a’ király Ki megyen (/óhajából 
az ebédlő palotába, a’ lzent koronával, és Íz. Ist
ván palafztyával fel ekesitetve, meg mossa kezeit 
a’ Nádor Ispán által tartatott ezüst mosdó meden* 
tzébe, meg törli azokat a’ Prímás, avagy Efztergo- 
mi Érsek kezében lévő törülköző kendőbe, ugyan 
ez meg áldja az ebédet , a’ király le ül a’ Kir. Ud
varnok mester által alája tétetett arany rojtos ve
res harson karos Izékbe, le vei zi fejéröi a’ íz ént 
koronát, és egy jobb keze felöl tétetett aíztalra 
Jielyhezteti azt, melly mellett a’ két korona örizök 
állanak mind addig, mig a’ királyi ebéd tart. A ’ 
királlyal együtt ebédleni í’zokott urak is le ülnek, 
u. m. a’ királyi házból való fejedelmek arany roj
tos veres kárson karatlan: az Efztergomi s Kaío-
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d)  Fellyebb (§. 50 - 52.) le irtain Magyar Orfzágnak tiz 
záfzlóit,  botlott el múlattam ezt meg jegyezni, hogy 
minden k irá lynak  koronázásakor új záfzlókat fzokott a ’ 
Fels. Magyar Kantzellaria kéfziletni, mivel azok min
denkor azoknak a j á n d é k o z t a l a k , a ’ kik azokat a ’ ko
ronázásnak a lká l ina fossváva l  hordják. Ezeknek a’ 10 
záfzlóknek minéinüségek és formájuk termefzetesen le 
vagyon a ’ Fels. Magyar Kantzellariában festve, és én 
is ottan másoltattam le azokat.



tsai Érsek és Nádor Ispán arany rojtok nélkül való 
veres harson fzékekre. A ’ királyi fejedelmek a’ ki
rálynak jobb és bal keze felöl ülnek, "s vele együtt 
egy afztalról ebédelnek, a' két Érsekek jobb kézre, 
a’ Nádor-Ispán pedig bal kézre tétetett asztalokról. 
A’ királynak hála mellett az Édvarnok és Komor
nyik mesterek udvarolnak , a’ Kir. Pohárnok mes
ter kóstolja meg, ’s nyujtya bé az italt, a’ több 
ebédlő uraknak pedig más arra rendelletett Má
gnások. Ezen királyi ebédlő afztalnak illyctén for
mája vagyon:

— 543

Királyi a ’ Királyi
família Király família

J

Meg tartásra méltó dolog, hogy nemzetünknek ré
gi Izokása fzerent, illyen alkalmatosságokban, egy 
hizott ökör sütettik a’ vár árkában, e’ végre kéfzit- 
tetett defzka kunyhóban. Ebből a’ sült ökör húsból 
egy fzép darabot vifzen fel a’ Kir. Afztalnok mes
ter a’ királyi afztalra; a’ többi pedig elegendő ke
nyérrel együtt az oda tóldált köz nép között oíz- 
togattatik ki. E’ mellett két nagy hordó bor tétetik 
egy kis defzka téatromra, ’s botsáttatik tsapra, 
mellynek égvikéböl fejér, másikából veres bor toly 
ki, mellyböl ki ki annyi réfzt velzen, a’ mennyit 
lehet venni az arra áséiozó sokaság miatt.
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§• 37
Valamennyiszer ifzik az ebéd felett a’ király, 

mind annyifzor fti kelnek fzékjeikröl az Efztergo- 
mi ’s Kalotsai Érsekek és a’ Nádor Ispán, és vala
meddig a’ király ki nem üresiti, ’s által nem adja 
ívó poharát a’ Kir Pohárnok mesternek, le nem 
ülnek. Az első pohár italkor a’ várnak bástyain 
fekvő ágyuk is dörgőnek a’ király egességéért, ’s 
gyakorta az üveg gyártóknak poharaikba is jó izü 
bort öntenek. Az ebédet tsemegeknek evesével re- 
kelztik bé a’ felséges és méltoságos vendégek, mely- 
ivek után fel kelnek a’ Nádor-Ispán és a’ két Ér
sekek, ’s mind addig ülő helyeken állanak, vala
meddig a ’ fejedelem maga fejére tétetvén a’ (zent 
koronát, az afztaltól feli kel, kezeit ismét meg 
mossa, ’s meg törli, és a’ Kalotsai Érsek által mon
datott háladás után velek együtt bé megyen külö
nös ízobajába, holott a’ Kir. Udvarnok és Komor
nyik mesterek le vévén fejéröl a’ fzent koronát, ’s 
vállairól a’ fz. István király palástyát, a’ több Or- 
í’zág klénodiumaihoz tefzik. —  Illyenképen vége lé
vén a’ királyi ebédnek, a’ Kir. Udvarnok mester 
a’ Püspököket, Bárokat és Magnósokat', a’ Perso- 
nalis pedig a’ nemesi Rendet, és a’ Vármegyéknek 
követjeit azon palotákba vezetik, mellyekhen gaz
dag vendégség kéíziltetik fzámokra, holott lég első
ben is a’ király egéssegéért ifznak a’ vendégek, a’ 
vendégségnek el végezése után pedigkiüömb küiömb- 
féle mulatságokat fzoktak inditani, ’s azon egéfz 
napot vig ölömmel tölteni.

S- 372*
A ’ koronázást kővető napon, ki vitetnek a’ fzent 

korona, és az ahoz tartozó klenódiumok a’ király 
ízobajából, és le tétetnek a’ várnak egyik palotájá
ban egy aíztalra, olly véggel, hogy a’ kiknek tét-



/

2ik, oda bé menvén, azokat tulajdon (kémeikkel 
fzemlélhessék. A’ palotának ajtain ’s a' kícnódiu 
mok mellett álló katona strázsákon kívül, ízűn- 
télén égvik korona örzö vigyáz azok inellett. Vége 
hofzfza nintsen az ezen Orfzág kintseit látni kívá
nó embereknek. Harmad nappal azután parautsola- 
tot ád a’ király egyik fö Komornyikjának, hogy 
a’ nép fzemlelésére ki tétetett korona és kleno- 
diumok fzokótt Őrizeteknek helyére vitessenek. 
Aiioz képest a’ Kir. Udvarnok és Komornyik mes
terek, a’ két királyi biztosok, a’ Nádor-Ispán , az 
Efztergomi Érsek, a’ magyar fö Kantzellarius, a’ 
két korona őrzök, és más e’ végre ki válafztatott 
Mágnások és nemesek meg jelennek a’ király anti 
kamarájában, a’ hova a’ klenodiumok ki vitet
vén, darabonként meg mulattatnak a’ jelenvalók- 
nak, és a’ Nádor Ispán itilö mestere által fel jegyez
tetvén , a’ jegyzés a’ jelenvalóknak kezeik alá Írása 
által meg erösitetik. Ekkor ofztán a ” klenodiumok 
bé tétetnek a’ vasas ládába, el zárattatnak, a’ 
kúltsok pedig által adatnak a’ királynak, mellye- 
ket ö magával Bétsbe hozván kintses tárába bé te- 
ízi. Ezen királyi klenodiumokat tartó vasas ládá
nak tetejére egy négy fzegeletü défzka fzögeztetik, 
és elsőben a’ király , ’s az után a’ több jelen lévő 
biztosoknak petsétjeik állal le pelsételtetik. A’ va
sas ládara fzögeztetett ’s le petsételtetelt defzka 
tábla illye-n forma.
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Nro. i. vagyon a’ király petsetje. 
—- 2. az első királyi biztosé.

M IH
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Ni'O. 3. a’ második királyi biztosé.
—  4. az Efztergorni Érseké.
—  5. az Udvarnok mesteré.
—  6. a’ Nádor-Ispáné.

' —  7. az első Korona örzöjé.
—  8- a’ második Korona őrzője.

Az ekként meg petsételtetett vasas ládát annak 
őrizetére rendeltetett helyre vifzik a’ jelenlévő urak, 
mellynek vas ajtaját keményen bé zárván, által 
adják a’ záraknak kúltsait a korona örizöknek, 
és erről is hirt adván a’ királynak, fzellyel oízolnak.

$• 3 7 3 -

Utollyára méltónak lenni itiltem egy ’s két fzó- 
val arról is emlékezetet tenni, hogy Poson városa 
a’ koronázást kővető napon, két Elöjárokat fzo- 
kott a’ királyhoz küldeni , a’ kik a’ lakosoknak 
nevében illendő módon meg tifztelvén őtet, régi 
gyakorlott fzokások fzerént bé mutatják nékie ren
delt ajándékjokat. Ez az ajándék áll 30 véka 
zabból, négy hízott ökrökből, két Hel'vétziai kö
vér borjúból, négy fzopos bárankából, két nagy 
hordó borból, egy rakás font kalátsból, és két 
domború fzép fejér kenyérből. Az ökröket méizá- 
ros mesterek, kettő kettő égyet, a’ borjúkat ifjú 
méfzáros legények , a’ fzopos bárányokat négy, 
tiz ’s tizenkét efztendös ékesen fel öltözött leány
kák, a’ font kalátsokat négy fzép hajadonak, a’ 
két kenyeret két sütő legények fzoktak a’ király lakó 
palolájá eleibe vinni. Meg értvén a’ fejedelem a ’ vá
ros küldötjei által az ajándékoknak el érkezését, ki 
niegyen a’ palota előtt való folyosóra, és meg teként- 
vén a’ küldeményt, mosolygása, ’s feje meg hajtása 
által fzokta azon való jó tettzéset ki jelenteni, és a’ 
vivő leánykákat ’s hajadonokat illendöképen meg 
ajándékozván örömmel vifzfza botsátani házaikhoz.
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III. T Z I K K E L Y ,

II. L e o p ó l d  Róm ai Tsáfzárnak V  A u stria i F ő  

Hcrtzcgnek, Posoriban, Sz. A ndrá s Havának 

X H . napján , M D C C X C . E fzten d öb en , M a 

gyar Királyságra lett Koronázta-
\

tásáról.

$• 3 7 4 -

Mikor fzinte ezen utolsó tzikkelynek irásálioz kez
dettem volna, meg tsendült bal fülem, ’s iilyetén 
fzomorú ízózatot sugalla abba geniusom : ,,Barátom 
„mit mivelfz — min hányod ’s veted gondolataidat? 
,,talám ugyan II. Leopóld körül foglalatoskodik az 
„elméd? ne fárazd efzedet ’s pennádat, ö volt, de 
„többé nintsen —  fél órától fogva fzáraz deízkán 
„nyútádzik lelketlen teste.” Magam sem tudván 
hirtelen , álmodok e’ , képzelődök e’ , vagy valósá
gos ízózatot hallok, egé/z testem meg borzadt, le 
vetettén pennámat kezemből, és fél ’s alá járkáltam 
tanúló fzobámban fzivemben támadott, ’s mind in
kább inkább öregbedett nyughatatlanságom miatt. 
Ha igaz, gondolám magamban, a’ mit e’ velem ba
rátkozó lélek fülembe sugal va la , melly nagy gyáfz 
fogja a’ tsáfzári udvart, el borítani , melly nagy 
kárt fognak az Austriai örökös birodalmak jó attyok- 

•nak ’ s uroknak halála miatt vallani; melly fájdal
mas sebet fog ez a’ fzomorú izenet Magyar Ha* 
zánk fzivén ülni, egy olly jó királyától válván 
meg, a’ ki eddig porban hevert állapatját, ha to
vább élhetett volna, a’ lég felsőbb póltzára emelte 
volna a’ ditsöségnek. Elmémnek iilyetén hánykodá-

M m 2



I
5 4 8  1 •'.....'

sai között, bé toppan hozzám egy jó ismerőm, és 
efzre vévén komor tekintetemből Izivem’ nyugha- 
tatlanságát, kérdi töllem, mi lelt, min búsulok, 
min gyötröm elmémet? Summásan elöbefzélvén néki 
a’ mi rajtam történt , illy feleletet ada: Nem ok 
nélkül búsongal'z, méltó oka vagyon nyughadatlan- 
ságodnak. Épen azért térék bé hozzád, hogy II. 
Leojjó/d' ez előtt fél órával történt halálának hirét 
tudtodra adjam, épen most jövök a’ tsáfzári ud- 
vaiból, holott egymást éri a’ sok ember, ’s köny
ves Czemekkel befzélli egymásnak jó Fejedelmeknek 
reménytelenül történt halálát. Evvel ajtót nyitván 
barátom el távozók tőlem. Illyen módon magam
nak hagyattatván , előbbi nyughatatlanságom bá
natra fordult, ’ s nyelvem illyetén panaízra : Hát 
ugyan kégyetlen párkák, a’ földi isteneknek sem 
kedveztek e’ ? nem találtatok volna e’ másokat ez' 
renként , kiken mérgeiteket ki önthettétek volna? 
jniért vetettétek jó fejedelmünk bétses életének fo
nalára éhei hóit ollótokat? nem halált, hanem hal
hatatlanságot érdemlett volna illy jó király. A ’ mi
dőn ö lég inkább törekedett volna birodalmainak 
bóklogitásán, akkor küldöttéték hozzája irgalmat
lan postátokat illyetén izenettel: Kéjzulj, mert meg 
kell 'halnod. —  Meg boldogult Leof/óld', milliomok 
siránkoznak halálodon, hogy boldogságokra inté
zett fel tételeidet tökélletességre nem vihetted, hogy 
a’ kerefztényi türedeíem , ’s felebaráti fzeretetnek, 
közikbe hintett magvának édes gyümöltseit tulaj
don [zenjeiddel nem láthattad. Esedezz érettünk a’ 
királyoknak királya elolt, hogy ezen velünk köz- • 
lőtt jótéteményeid Örökös gyökeret verjenek fzi- 
vernkben , légy nagy reménységit első (’zülött fiad
nak, birodalmaid örökösének, I. Ferentz királyunk
nak Illyése, közöljed vele ízivednek jóságát, lel- 
kednek buzgoságát, ’s elmédnek oöltsességét, hadd



vigye ö végbe, a’ mit te el kezdettél, az emberi
nemzetnek boldogságára.

§• 375-

Illyetén fzomorú elmélkedéseim között efzembe 
juta az is , miként keljen jelenvalö munkámat 
folytatnom. Ennekelötte, mig még II. Leopó/d élet
ben volt, úgy gondolkodtám, hogy az ö magyar 
királyságra lett koronáztatasának le rajzolásával 
rekefzfzem bé a’ Magyar Sz. Koronának, ’s alioz 
tartozó tárgyaknak históriáját. Ö már meg halván, 
talam jobb lenne, így tusakodtam magamban, 
ezen könyvemnek végzésér halaíztani, ’s mostani 
nagy reménységü ifjú királyunknak 1. Fercntznck, 
nem sokára lejendö koronaztatását le Írni. Más fe
löl, meg fontolván II. Leopóldnak Hazánkul köz- 
lőtt jótéteménjreit, háladatlan lettem volna, hogyha 
koporsójában nyugvó hamvait meg nem tifzteltein, 
és tudtokra nem adtam volna késői maradékaink
nak, hogy ö nékie köízönhetik törvényeinknek, ’ s  
nemesi privilégiomainknak állandóságát, hogy ö men
tette meg a’ magyar nemzetet a’ feledékenységtöl; 
hogy ö adott anyai ditsösséges nyelyvünknek újabb 
életet és difzt, még azokban a’ tartományokba is 
nyelv tanító mestereket vitetvén bé, holott ennek
elötte hire sem volt a’ magyar beízédnek. Ennek- 
felelte elmémben forgott még az is, melly nagy 
nyughatatlansággal várják tett igiretemnek te ljese
dését azok, a’ kik tsekély munkáimnak olvasásá
ban gyönyörködvén , a’ jelenvalóra elő pénzt fizet- 
tenek. Ahoz képest ezeknek meg nyugtatasára, ’s 
kiváltképen néhai jó kirójunk II. LeopóLd’ emléke
zetének maradandoságára nézve, illendöbnek lenni 
itiltem előbbi fel tételem mellet meg maradni, ’s 
előre egy olly könyvet adni kedves hazámflaiuak 
kezeikbe, mellyböl a’ magyar királyok’ koronáz-
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tatásának módját és tzeremoniáit vóltaképen ki ta
nulhassák. Régtől fogva egy formán megyen e’ végbe, 
és sem a’ koronázásnak helye , sem a’ koronáztatan- 
dó fzemély meg nem változtatják annak valóságat.

$• 376’

Minden magyar király koronázása előtt orfzág 
gyűlése ízokott hirdettetni, mellyre nemzetünknek 
Elöjárói, u. m. a’ papi rend, a’ Mágnások, és a 
Vármegyéknek küldöfjei fel seregelvén , elsőben az 
élj király eleibe terjefztetendö , ’s általa meg erősí
tendő inaugurale diplomát, az az, törvényeinknek 
rövid summáját dolgozzák ki, annakutánna követe
ket kiildvén ö hozzá , koronázásának innepére hív
ják ötét magok közzé. így volt, néhai jó Fejedel
münknek II. Leopóldnak koronáztatása előtt is a* 
dolog. Az Or/zágnak papi, ’s világi rendjei íz. Iván 
havának kezdetében, 1790. efztendöben fel gyüle
kezvén, elsőben is a’ nemzetnek külömbkülömbféle 
sérelmeit adták elő, annakutánna hofzfzas egymás 
között való vetélkedéseik, és a’ diplomának el ké- 
fzitése után, kis af’zí’zony havának 15 napján azon 
fzemélyek válaíztattanak k i , a’ kik ide Bétsbe fel 
jővén, maga koronáztatására meg hívnák ötét. Az 
ekkor ide küldetett követek im’ ezek voltának. 

yíz első Tábla mellől.
Gr. Kolonils Láfzló Ka- B. Ortzy Láfzló.

lotsai Érsek. Gr. PálfFy Leopóld.
Gr. Batthyan Ignátz Er- Id. Gr. Efzterházy Fe-

délyi Püspök. rentz.
Konde Miklós Efztergo- Gr. Hadick János.

mi Kánonok. Ifj. Gr. Ráday Gedeon.
Gr. Batthyan Jóf. György. B. Jefzenák Pál.
Gr. Batthyan Kajetán. Gr. Barkótzy János.
Gr. Nádasdy Mihály. Gr. Károlyi Jósef.
Gr. Erdödy Jófef. Gr. Erdödy Károly.
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A ' második Tábla mellől. 
i. A* Királyi Tábla r éjzár öl.

Atzél István ltilö mester. Gányi János Tábla biró.
2. Horváth Orjzág réjzéröl.

Skerletz Ferentz és Bedekovits Ferentz.
3. A  T. Papság réjzéröl.

Aradi János Efztergomi. Zsolnai Dávid Vefzprimi. 
HerschingZsigmond Nyit. B. Fi fehér István Egri. 

Kanonokok.
4. A ' Vármegyék réjzéröl.

Jezernitzky Károly. Meltzer Láfzló.
Gr. Illésházy N. N. 
Darvas Ferentz. 
Jankovits János. 
Horváth Zsigmond. 
Somogyi János. 
Somsits Lázár. 
Inkey Károly.

Almássy Ignátz.
B. Podmanytzky Jósef. 
Pletrich Láfzló. ,
Gr. Fekete N. N. 
Lányai Menyhért.
Vay István.
Rhédey Ferentz.

Fáy Ágoston.
5. A ' Jzemélyescn meg nem jelent Méltó• 

ságoknak réjzéröl.
Boros Lajos. Kazintzi Ferentz.
Majláth Jósef. Bártzy Miklós.

6. A ' Királyi Szabad Városok réjzéröl. 
Szombati István Debretz. Bányai István Kassa. 
Margarits N. Buda. Mokosini Antal Bártfa.
Farbarits N. Körös. réfzéröl.

§• 3 7 7 -

Az itten fel jegyzett követek, kis afzfzony havá
nak igdik napján ide fel jővén, azután harmad 
nappal botsátattak a’ királyi felség udvariasára. 
Gr. Kolonits Láfzló Kalotsai Érsek fzóllott, ’s kér
te a’ királyt az Orízág képében , hogy királyságra 
lejendö koronáztatasának idejét határozná meg,



által adta az Inaugurale Diplomát is. Igen (zivesen 
fogadta őket a’ király, de minthogy már akkor 
Római királyságra válafytatván, a’ Frankofurtumi 
koronázásra kéfzült, magyar királyságra lett. koro- 
náztatását Sz. András havának 15 napjára halalz- 
totta. Minthogy néhai II. Jófef Tsáfzár és király, 
régi törvényes helyére Budára küldötte le a’ fzent 
koronát, ’s ott tartatott az Orí'zág gyűlése is; 
mindnyájan olly reménységben voltunk, hogy né
hai II. Lcopóld ott fogja magát meg koronáztatni, 
sőt maga is igiretet tett ö arról; de, nem tudatik, 
mi okon, meg változtatta akaratját, és Posonba 
hiván fel a’ Rendeket, ott tartotta koronáztatasá- 
nak emlékezetes innepél. Közelgcfvén tehát az az 
áldott idő, fz. András havának 9CÜk napján le in
dúlt Posonba a’ király, de nem Farkasfalva, ha
nem Schlojzhóf felé , rnelly Morva Orfzágrtak éfzaki 
fzélén fekvő városkája. Itten lévő kastélyában hál
ván, más nap reggeli nyóltz órakor, eleibe ment 
40 úri fzemélíyekböl álló követség Gr. Kolonits 
Láfzló Kalolsai Érsek vezérlése álatt, és a’ fzokás 
fzerént újobban meg hívta ötét kororsáztatasának 
innep napjára. Oda ment eleibe hat nemes magyar 
t.estörzö is , és egy fzázad a’ Kinfzkj' német hufzár- 
jai közül. Dél előtt tizenegy órakor indult ki on
nan a’ király fényes magyar köntösbe fel öltözve, 
és 12. órakor érkezvén a’ Prímás Posoni külső pa
lotájához, abba fel ment, holott igen fzép deák 
befzéddel fogadta ötét a’ háznak gazdája , maga a’ 
Prímás. Jelen váltanak itten a’ Nápolyi király IV. 
Ferdinánd, és királyné Mária Karolina , Kristina 
fö hertzeg afzfzony férjével Mlbert Hertzeggel, Fe- 
rentz fö Hertzeg kedves Mária Thc.resiajával, Fer
dinánd, Károly, Sándor Leopóld és Jósef fö hertze- 
gek , mindnyájan igen- fzép magyar köntösökben 
öltözve. Ide gyüliöttenek az Orfzágnak Elojáröi i s ,
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’s mindnyájan nagy örömmel fogadták kedves ki
rályokat. A ’ palota előtt való mezöségen állott a* 
lovas nemesség, vS ott várta a’ fejedelemnek vá
rosba lett bé indulását e).

§• 378-

Minekutánna a’ palota előtt paradában állolt gra- 
nateros sereg, és a’ várban lévő pattantyúsok pus
káiknak, ’s ágyúiknak harsogása által jelt adtauak 
volna a’ városba való bé menteire, és a’ belső ’s 
külső városbeli harangok is meg fzóllaltanak volna, 
meg indúlt az ottan álló sereg, ’s illy rendel men
tenek bé a’ városba:

1. A ’ Prímás a’ Papsággal 20 hintókban.
2. Mintegy 47 úri hintok, mellyekben nagy ré- 

fzént házi tifztek ültének.
3. Kéttsáfzári fzolgák, kezeikbe páltzakat tartván.
4. Száz magyar uraság huízárjai, mindnyájan ló 

háton, aranyos ’s ezüstös forma ruhákba fel 
öltözve, hárman egy egy sorban.

5. Ismét 3Ó gazdag kéfzületü paripákat vezető 
úri lovas hufzárok. (

6. Mintegy 10 lováfz mesterek.
7. Poson, Nyitra, Pest, Komárom Vármegyék

nek korona őrizetére fel állitatott nemes vité
zei ékes forma ruhájokban , Kesselököi Maj- 
thényy János, N. Nyitra Vármegyei Tábla biró 
vezersége alatt.

g. Négy Ts. K. lováfz mesterek, és tiz lováfz 
legények, a’ kik nyoltz drága kéfzületü pari
pákat vezettenek magok mellett.

#) Mind ezt a’ fényes bé*menetelt, mind a’ király meg ko- 

Tonáztatását annyival hitelesebben tudom le írni, mivel 

magam is jelen voltam , és mindeneket tulajdon fzemeini- 

mel tapafztaltam.



9- Egy Ts. I\. dobos és hat trombitások.
io. A ’ Ts. K. udvari Furirok.
í i .  Sok magyar Mágnások, kúltsos Komornyi

kok, Tanátsosok, az Orfzág Bárói, a’ Vár
megyéknek kiildötjei, ’s más több magyar ura- 
ságok , mindnyájan kótsag tollas kalpagokban, 
tsak nem mindnyájan kurta magyar köntösök
ben , fényes kéí'zülctii paripákon.

12. Ezen dií'zes nemes sereget Gr. Zichy Károly 
Orfzág bírája, és Gr. Pálífy Károly fö Kán- 
tzellarios rekeíztették bé.

13. Siahtenberg hertzeg és Koburg hertzeg fö 
vezér.

14. A ’ Ts. K. német Trabantok gyalog, két Ts. 
Kir. kengyel futók, 28 lakájok, és öt lovas ma
gyar Mágnások.

15. Ezek után ment egy hat lovas, ki nyilt te
tejű zöld aranyos hintó, mellyben tsak maga 
ült a’ király, fejében tartván fekete kótsag tol
las, ’s brillantos forgós kalpagját.

16. Utánna lovaglottanak Gróf Kaunitz Ernest, 
udvari Marsai, és Rosenberg Hertzeg fö ka
marás úr, Hertzeg Dietrichstein fö Lováfz mes
ter , mind hárman fejér selyem harisnyákban 
és tzipellösökben lovagolván.

17. A’ király hintája mellett két oldalról Ipvag- 
lottanak néhai Gr. Károlyi Antal a’ magyar 
nemes testörzö seregnek, és Gr. Nostitz a’ Ts. 
K. Trabantoknak kapitányai, ama jobb, e’ 
pedig bal kéz felöl.

18. A’ Ts. K. nemes ifjak, arany pafzomántos 
király fzin veres német köntösökben, fejér tol
las arany pafzomántos• kalapokban, fejér se
lyem harisnyákban, és fekete tzipökökben, mind
nyájan egy forma barna pej fzörü anglus lo
vakon.
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19. A’ Kir. testörzö nemes sereg, fellyebb le fes
tett gála forma ruhájában, második Kapitányok 
B. Splényi Mihály General Major vezérlése 
alatt, kiknek ékes tekintete, ’ s difzes magyar 
öltözete, sok magyar Pziizeket, és érzékeny 
ifjú afzfzonykákat meg igézvén , forró nyava
lyába ejtett.

20. Utánnok mentenek néhai Gr. Károlyi Antal
nak saját udvari tselédjei , u. m. két draga 
magyar öltözetű, és két német köntösbe öltö
zött nemes ifjak, hat gazdag kéfzületü paripá
kat vezető legények, nyóltz tzifra hufzárok, 
két kápusok, négy kengyel futók, két vadá- 
fzok, két pompás öltözetű hajdúk, kiknek ma
gyar süvegjeikből hofzfzú fekete strutz tollak 
nyúitanak ki, hat lakájok, és 12 udvari tifztek.

21. Egy oíztály a’ Kinfzky hertzeg német liufzar • 
seregéből.

22. A ’ magyar nemes testörzö sereg’ lováfzai, és 
egy német granatéros compánia.

§• 3 7 9 *

Ennél nagyobb pompával allig lehetett volna IT. 
Leopóld királyt fogadni, ’s Poson városába bé ki
sérni. Hát ha még a’ Sz. Korona őrizetére fel ál
lott Vármegyebeli nemes ifjúságnak fzabad lett vol
na ottan forma ruháikban meg jelenni, el merem 
bátrán mondani, hogy ennél pompasabb koroná
zás soha sem lett volna. A’ menetel volt Hertzeg 
Grasalkovich Antal palotája mellett, mellyel által 
ellenben, a’ vám kapu előtt egy gyözedelmi kapu 
volt fel emelve. Ezen felül Hlyet én írás va la : 

fiat paX Iu robore DILeCtl regls LeopoLDl 
et abVnDantla In VrblbVs sVIs. 

az> az :
Békesség legyen kedves királyunk Leopóld kirodal*



maiban, \r gazdagság az ü Varasaiban. —  Az alkot
mánynak közepén állott a’ király képe ezen alól 
írással:

LeopoLDo regi seCVnDo praesentls aeVI 
tlto f'lDeLIs Vrbs posonlensls Into- 

nat aVe VIVe.
az a z :

Második Leopóld királynak a’ jelenvaló Század 7 i- 
tusáriak, Foson hív városa azt kívánja'. Élj, es légy 
jó ógetsegben.—  Képén felül volt symboluma, avagy 
válafztott Szere: Divitiae Regum Corda fuhditorumy 
az az: a’ királyoknak gazdagsága áll jobbagyai Jzi- 
veiknek birtokában. Az alkotmánynak bal*réfzére egy 
magyar öltözetű Szűz volt festve, kezében egy ko
sarat tartván, mellybe Szivek húllottanak a’ felle- 
gekböl. A’ festésen felül illy Írás: Non peto nunc 

jer rum, az az: nem kívánom most a’ hadakozást; 
alól pedig: nos tibi collaudamus, az az: örvende
zünk teneked, olvastatott. Jobb felöl egy pellikán 
madár állott, melly is, mellyen lévő tolláit fejte
getvén, fiai életének meg tartására, vért hotsátott 
abból, felette Tí/z fic pafeo meos, az az: ckke'nt táp
lálom fiaimat , alatta pedig e’ vala Írva : Keddit 
cum fanguine vitám; az az : ve're által fzerzi vifzfzá 
elteket. A ’ pellikán madár két óldala felöl, két 
magyar vitézek állottának mezítelen kardal.

§• 380.

Sz. Mihály kapujához érvén a’ király, egy ké
véssé meg állapodott az ottan állott Posoni Ta- 
ná:s előtt, és ízép köfzöntések után nékie által ada
tott váras kultsait jobb kezével illetvén, újobban 
vifzfzá adta azokat, ’s mindnyájokat hivségre, 
vigyázatra, és elöjárokat illető virtusoknak gyakor
lására intette. A’ kapun belöl a’ polgári magyar 
és német companiák allottanak lobogó zászlóikkal,



557
két sorban jobb és bal felöl. Midőn az említett ka
pun bé ment volna a’ fejedelem, az ottan álló gra- 
nateros sereg másod ízben tett lövést, mellyet a* 
várnak bástyáin ki í'zegeztetett ágyúknak mén dör
gései újobban követtek. Ettől fogva egél’z a’ Prímás 
belső palotájáig, mindenütt süveg le véve kisirte a* 
király hintáját a’ városi tanáts. Azomban fzüntelen 
zengettek a’ trombita ’s dob fzók, zúgtak a’ ha
rangok, harsogtak az ágyúk, az örvendező nép
nek oivat kiáltása meg nem fzűnt, öreg ifjú, nagy 
kitsiny, gazdag fzegény , úr koldus, egy ízoval 
minden, a’ ki jó királyát fzemlélhette, fzivéböl ör
vendett, sokan közülök soha sem, mások de ke
vesebben, igen régen látván illy pompás királyi bé 
menetelt. A’ Primas belső városi palotájában, ho
lott fzállasát válafztotta, le fzálván kolsijáról a’ ki
rály , elsőben is az ottan lévő kápolnátskába ment 
bé, inellynek ajtajánál álló papi rend nagy tifzte- 
lettel fogadta ölet. Vége lévén itten a’ Téged, Isten 
ditsirünk éneklésnek, harmad Ízben hallatott a’ gra- 
natéros batalion puskazása, és a’ várban fekvő 
ágyúknak harsogása. Estve mind a’ belső, mind a* 
külső városok meg voltának világosítva. A’ téhe- 
tös lakosok olajos métseket , a’ fzegények pedig 
gyertyákat gyújtottanak, ’s raktanak ki házaiknak 
ablakaikba, örömeiknek ki jelentésére.

§• őS«.

Következett napon , u. m. fz. András havának 
udik napján, dél előtt 10 óra tájban a’ várba fel 
menvén a’ király egy két lovas hintóbán , nagy 
tifztelettel fogadtatott az oda előre fel sereglett 
Rendek által, ’s itt is mingyárt a’ várbeli kápol
nába kisirtetett bé. Jelen voltának az ottan tarta
tott fzent misen, a’ Nápolyi felségek, Kristina fö 
kertzeg afzízony kedves hitvesével Albert herizeg-



gél és a ’ királyi fö hertzegek. Az isteni fzolgálat* 
végződése után, maga a’ király egy különös fzo- 
bába ment bé, a’ Rendek pedig a’ várnak délre 
fekvő első contignatiojában lévő tágas palotába. 
Egynéhány fzempillantások múlván a* fejedem is 
meg jelent ottan magyar Huf'zár regementje forma 
ruhájában, kalpagosan, í'zéles aranyos magyar kar
dal, ’s veres tarsollyal, mellynek közepére maga 
nevének kezdő betiii L. S. voltának arannyal fel 
varva, Oda lett bé menetelekor, előtte ment ki 
vont kardal a’ fö Lováíz mester, Hertzeg Grasal- 
kovits Antal, utánna belső udvari tiíztjei. Bé érvén 
a ’ palotába, le ült azon három grádits magasságú 
királyi Izékbe, melly ízámára vala kéízitve. Ennek 
második gráditsára jobb felöl , a’ Ts. Kir. belső 
udvari tií'ztek állottának, bal felöl pedig az emlí
tett fő lováíz mester mezítelen kardal. Gr. PálfFy 
Károly, a’ ki a’ királyi izéknek felső léptsöjén álla
podott meg, egy ékes magyar befzédet tartott a* 
Rendekhez , meliyben nékiek a’ király akaratját 
nyilatkoztatta ki. — Maga is meg fzóllalt a’ feje
delem deákul, ’s igen hathatos ki fejezésekkel je
lentette azon való örömét, hogy a’ nemes gondol
kozása magyar nemzet között meg jelenhetett. 
Azomban egy le petsételtetett írást nyújtott a’ Kan- 
tzellariusnak Páíztory Sándor, volt nagy érdemű 
udvari Tanátsos , mostan pedig fö Kormányozó 
Fiúméban ; ezt az Írást a’ Kantzellarios által adta 
a’ királynak, ez a’ Prímásnak, kégyelmességének 
hathatos ki nyilatkoztatásaival olly véggel, hogy azt 
a’ Rendekkel közlené. Számtalan Vivat kiáltások 
rekeíztetlék bé a ’ fejedelem befzédét. El vévén ezen 
írást a’ Prímás, egy igen gyökeres deák befzédet 
mondott a ’ nemzet képében, meliyben illendő di- 
tsirettel emlékezett a’ királynak drága tulajdonsá
gairól, és addig is tett haíznos rendeléseiről. Vége
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lévén a’ befzédnek, ki költ a’ király királyi ízeké
ből, ’s belső fzobajába ment, az ott lévő Rendek 
pedig égyenesen az Orfzág gyűlésébe.

§• 382.

Szent András havának i3dik napjára határozta- 
tott meg a’ Nádor-Ispánnak válafztása, a’ midőn 
nagy í'zámmal fel seregelvén azOrfzágnak Rendjei, 
mindnyájan nyughatatlan várakozásban voltának 
a’ miatt, ’s még előre fzerették volna tudni, kit 
fog azon régtől fogva nyúgovó méltoságos hivatal
ra a’ fzerentse emelni. A ’ kik Hazánknak akkori 
környül állásait vóltaképen ismerték, tellyes erővel 
azon igyekeztenek , hogy a’ királynak negyedik 
fzulött fiát Sándor Leopóld fő Hertzeget nyerhes
sek meg. —  Mások, kiknek rövid&bb által látások 
volt, és tartottanak a’ rofzfz következésektől, egy 
keveset idegenkedtenek tölle. Végtére , jól meg 
hányván ’s vetvén a’ dolgot, ők is meg győződtek 
annak fzükséges voltáról. —  Dél előtt tizenegy óra 
tájban két biztosokat küldött a’ király a’ gyűlésbe, 
u. m. Stahrenberg Hertzeget és Gr. Pálfty Károly 
fő Kantzelláriost. Ez egy fzép deák beCzédet tart
ván a’ Rendekhez , eleikbe adta a’ királynak e’ 
tárgy felöl való kegyelmes akaratját, ’s őket avval 
biztatta, hogy' a’ fejedelem a’ Nádor-Ispánnak vá- 
lafztását törvényes úton ’s módon végbe vitetni, ’s 
égyedül a’ nemzet Elöjároinak jó tettzésére kíván
ja bizni. Befzedjének végződése után egy le petsé- 
telt levelet adott által Stahrenberg Hertzeg a’ Prí
másnak, mellyben a’ fzokás fzerént, a’ Nádor Is- 
pánságra ki nézettetett fzemélyeknek neveik voltá
nak fel jegyezve. Ezzel mind ketten ki mentek a* 
gyűlésből. Ez a’ királyi petsétes level tellyességgel 
fel nem bontatott, hanem fel kelvén az Orfzág Bí
rája Gr. Zichy Károly Izékéről, egy igen igen fon-
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tos deák befzédet tartott, mellyben az Orfzág és 
a’ király között meg kivántató költsönös bizoda- 

. lomnak efzközéiil azt javaslotta, hogy a’ petsétes 
írás fel ne bontasson, hanem egyenlő fzivel és aka
rattal Sándor 'Leopóld fö Hertzeg válafztasson a’ 
Nádor-Ispánságra, kinek külömben is nemzetünk
höz vonfzó í'zives hajlandósága már elegendöképen 
ismeretes volna. JVlelly fontos igikkel füfzerfzámo- 
zott befzédnek az az áldott foganatja volt a’ jelen
lévőknek fziveikben , hogy, nemhogy fzóval, de 
mégtsak hunyoritással sem mutatták attól való 
idegenségeket, hanem négyfzeri vivat kiáltásokkal 
helybe hagyták Sándor Leopóldnak Nádor-Ispánság- 
ra lett válafztatását. Ahozképest azon módon vifz- 
/za küldetett a’ királyi petsétes level. —  Jezernitzky 
Károly N. Nyitra Vármegyének kiildötje, a’ ki a’ 
múlt Orfzág gyülJesében igen sok próbáit adta jó 
hazaíiúságának, ekkor is fel fzóllalt, és ámbár ma
ga is helybe hagyta ö ezt a’ válalztást: mindazon
által fzüségesnek lenni itilte, hogy az Orfzág vége- 
zései közzé egy olly tzikkely iktatodna bé, melly 
által minden jövendőben eshető ártalmas következé
sek el haritassanak. Másoknak is tettzett ezen fel 
tétel, ’s annak jóvá hagvatása mellett ez is el vé
geztetett, hogy az új Nádor-Ispán fzüntelen Budán 
lakjon, a’ magyar nyelvet megtanúlja, és mig em
ber korra jutna , ollyatén segédek rendeltessenek 
melléje, kikhez mind a ’ nemzetnek, mind az ural
kodó fejedelemnek , tellyes és tökéüetes bizodal- 
mok lehessen.

§• 3 S3 .

Sándor Leópold fö Hertzeg Nádor Ispánságra lett 
emeltetésének örvendetes hírével, az Orfzág Bírája 
másod magával küldetett a’ királyhoz, a’ ki a* 
Tálafztást helybe hagyván, ’s meg erősítvén, re-
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ménytelen öröme közölt illy fzókra fakadóit: „Tsak 
,,ugyan meg nem tsalatkoztam én a’ Magyar nem
ezeiről való hiedelmemben.” Egyfzersmind kegyel
mesen vévén a’ Rendeknek magához, ’s kedves fiá
hoz bizonyított fzivességeket, esteli öt órára ren
delte nálla lehető meg jelenéseknek idejét. A ’ vá
lasztatott Nádorispán Szinte vadáfzaton volt ekkor 
Schlofzhófban a’ Nápolyi királlyal, ’s mostani ked
ves királyunkal, még akkor Ferentz fö hertzeggel, 
a’ hová mingyárt postát küldeni, és a’ Nádor Ispán 
fzerentsésen végire ment választását 40 ágyú dörgé
sekkel ki jelenteni tettzett. Halván Sándor Ltopóld 
a’ nemzetnek maga iránt való Szives hajlandósá
gát, mint valamelly ifjú Szarvas úgy ugrándozott 
örömében, előre képzelvén magának azt az áldott 
időt, mellyel a’ Magyarok között fogna el tölteni.' 
Aliig várta azt a’ ízerentsés Szempillantást, melly- 
ben fzeméllyesen is meg köfzönhesse a’ Rendek
nek ebbéli Szívességeket. —  A’ rendelt órára fel 
gyűlvén a’ Rendek a’ királyhoz a’ Primás városi 
palotájába, saját hufzár regementje forma ruhájá
ban fel öltözve ült a’ fejedelem királyi Székébe , ’s 
külső mosolygásaival jelentett beís# örömmel hal- 
gatta azon deák befzédet, mellyben a’ Primás hat
hatos Szókkal elő adta Sándor Leopáld fö Hertzeg- 
nek Nádor-Ispánságra lett válaíztatását, annak fun- 
damentomával, tzéijával ’s egefz mivoltával égye- 
temben. Ennek végződésével a’ király deákúi még 
Izóliált, és igen hathatós igikkeí fejezvén ki a’ nem- 

ének iránta való fzivességét, ’s e’ kedves történe
ten Származott örömét, többi között így fzóllott: 
„D i’ectiíT.mum filium noftrum , Alexandrum Leó- 
„poh'um, non ín grémium pöpuli curae noítrae con* 
„erediti, fed in íinum familiae noítrae deíideratif- 
y,limae mittimus; az az; Nem a’ mi gondviselésünk 
„alá bizatott népnek, hanem kedves famíliánknak 
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„ kebelébe botsátjuk kedves fiúnkat Sándor Leopól- 
„ d o t Ezen arany betűkre méltó ki fejezésnek hal
lására, h. t. saját attyafiainak*’s farniliájának ne
vezte a’ magyar nemzetet a’ király, nagy ^kiáltás 
Ion, úgy annyira, hogy a’ sok Fivat kiáltás miatt 
kéntelen volt a’ fejedelem drága befzédjeit félbe 
fzakafztani. —  Azonban a’ Nádor-Ispán is bé ment 
a’ gyűlésbe a’ hozzá küldetett követekkel égyiitt, 
*s bokros öröm kiáltások között fogadtatván , a* 
királyi ízék eleibe állott. IVlinekelötte hittel köte- 
leztetelt volna nyert hivataljának híven ’s igazán 
leendő folytatására, újobban beízélni kezdett a’ ki
rály, ’s a’ többi között így fzóllott kedves fiához: 
„Ut Fater fuademus, ut Rex volumus, ut omnia, 
„quae veítri officii erunt, fideliter exequamini: az 
„az: Mint atya javasoljuk, mint király akarjuk, 
„hogy mindeneket , mellyeket hivatalb,eli köteles
ségeid tőled kivanándanak, híven bé tellyesitsed.” 
Melly drága tanáts nagy belső meg indulást ízer- 
zett a’ jelenlévőkben. Ekkor a’ Nádor-Ispán esküt- 
tetéséhez fogott Gr. Pálffy Károly fö Kantzellarios, 
mellyet ö utánna fel fzóval mondott el Sándor Leó 
páld. Ezt is süni Vivat kiáltások váltották fel. E’ 
dolgon támadott közönséges örömmek ki nyilatkoz- 
tatására azon este az egéfz város meg világosita
tott, az udvar pedig egy igen fényes és gazdag 
•bált adott, mellyben Kristina fö Hertzeg aízfzony 
u4 !bcrt Hertzeg férjével, Ferentz fö Hertzeg kedves 
hitvesével, és testvéreivel égyütt, mindnyájan fényes 
magyar köntösökben fel öltözve magyar és Lengyel 
tántzokat jártak.

. §• 384-

Más napon, u. m. Sz. András havának 14 nap
ján, dél előtti 10 órakor tették le , a’ hivataljaikban 
meg hagyattatott, ’ s erösitetett Korona őrzök Gróf
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Keglevits Jófef, és Gr. Nádasdy Mihály, a’ király 
és Rendek’ jelen létekben hiteket. Dél után három 
órakor ismét a’ Sz. Márton templomába vitetett a’ 
Sz. Korona a’ több klénodiumokkal együtt, a’ mi
dőn ízüntelen harsogtak a’ városban lévő harangok 
és a’ várnak bástyáin fekvő nagy ágyúk. A ’ kö
vetkezett nap, mellyen néhai jó Királyunk mind 
maga nevének, mind magyar királyságra lett koro- 
náztatásának kellemetes napját irmeplette , egéfz 
Poson városa nagy mozdulásban volt. Reggeli hat 
órakor adatott dobb fzóra, mind a’ polgári, mind 
a’ rendes gyalog és lovas katonaság együvé gyül- 
lott, ’s ki állott a’ vigyázatra. Az egyházi Rend, 
és azok a’ világi urak, a’ kik a’ templomba való 
bé menetelre ízabadságot nyertének, előre bé men
tek abba. A ’ második Táblánál ülök a’ Vármegye 
házaba a’ Personalisnál, a’ Mágnások pedig a’ Ná
dor Ispánnál a’ Prímás palotájába gyülöttenek öfz- 
ve. Minekutánna a’ Prímás az Orfzág képében meg 
köfzöntötte ’s üdvezlette volna a ’ királyt, követke
zendő módon és rendel mentenek vele égyütt reg
geli 8 órakor harang és muzsika zörgések alatt a ’ 
Sz. Márton templomába:

1. Elöl négy páltzás udvari fzolgák lovaglótta- 
nak.

’i. A ’ Ts. Ivir. udvari Furirok párosán.
3. A ’ magyar Mágnásoknak inasai gyalog.
4 - A’ Ts. Kir. udvari lakájok.
5. A ’ Ts. Kir. nemes ifják, udvari mesterekkel 

égyütt lóháton.
ó. A’ magyar Mágnások, mindnyájan drága nem 

zeti köntöseikben fel öltözve, kólsag tollas kai 
pagokban, igen fzép kéfzületü paripákon,

7. A’ belső ministerek , és titkos tanátsos urak 
élegyesen, mindnyájan ló háton .

8. A’ íz. István vitézi Rendjének kis kerefztesei,
Nn 2
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C'ommendatorjai, Mária Thcrésia vitézi Rend
jének vitézei paripákon f ) .

9. Sz. István vitézi Rendjének nagy kerefztesei, 
és a’ jelen volt arany gyapjas vitézek ló ira
ton g).

10. A ’ Nádor-Ispán maga arany fonalakból fzott, 
’s arany pillangókkal és drága kövekkel ki ra
kott matériából kélziilt magyar öltözetében, tü
kör kövekkel ki rakott zöld tsizmában , melly 
köntöst a’ Nápolyi király magának kiízitette, 
de azt Sándor Lcopóldnak Nádor-Ispánságra lett 
emeltetése után nékie ajándékozta.

11. A ’ királyi fo Udvarnok mester ló háton, egy 
páltzát tartván jobb kezében.

12. A ’ Magyar Orízági Herold , Pávits Jósef, Ts. 
K. udvari titoknok, fzokott heroldi köntösben,

_f) Sz. István K irály  vitézi Rendjét a ’ hét érten dő kig 'tartó  
Piussiai háborúban állította fel néhai M ária Theresia, 
azokn ak meg jutalmaztatására , a ’ kik a’ hadakozásban 
magokat ditsirétesen viselték. Három classísai, avagy 
rendjei vágynak ezen vitézi Rendnek, első a ’ nagy ke- 
rcfzteseké ; második a ’ Commendatoroké, harmadik és 
utolsó a’ kis kerefzteseké , mind a’ három mellé bizo
nyos jutalom vagyon ragafztatva. 

g) A z  arany gyapjas vitézi Rend. (Ordo equitum aurei vel« 
leris) Jó Kilép  Burgundiái és Brabantziai Hertzeg altat 
állitatott fel 1430 efztendöben , olly fel tétellel , hogy 
a ’ í’zent földet a’ pogány Arabsok kezéből ki mentse. 
A z  ö férfimaradékjainak el fogyása után, a’ Spanyol k i
rályok lettenek azon rendnek nagy mesterei, mellynek 
tzimere egy veres pántlikán függő arany gyapjas bá
rány. Annyira emelte annak tekintetét V. K ároly  T sá-  
f z á r , hogy annál nevezetesebb vitézi rend egy sem volt 
Európában, méllybe T s a fz á r o k ,  k irá ly o k ,  ’s Hertze- 
gek  kívántak bé vétetettni. Az ö idejétől fogva a* 
Spanyol k irályok , és Austriai uralkodó fejedelmek annak 
nagy mesterei.



kinek fejét sok strutz tollái meg rakott magya
ros süveg , egyébb testét pedig egy földig érő 
fekete bárson íijas ruha, ’s azon felül nyaká
tól fogva térdig erő fejér ing fedte, mellyre 
elöl ’s hátúi Magyar Orfzág tzimere volt ki 
festve. Kezében egy rövid fejér páltzát tartott, 
mellynek felső végén egy torony forma gom- 
botska volt. -

13. A’ királyi fö lováfz mesternek, Hertzeg Gras- 
salkovitsnak, a’ ki Izeméinek gyengesége miatt 
kötelességének meg nem felelhetett, képét vi
selő Hertzeg Battyan Lájos süvegetíen, ki vont 
kardal, ló háton.

1 4 .  í r .  Leopóld király, drága aranyos magyar 
köntösbe fel öltözve, kalpagosan, egy fejér 
paripán, kinek jobbja felöl a’ magyar nemes 
testörzok, balja felöl pedig a’ Ts. K. trabantok 
mentenek.

3 5 . Ö utánna a’ k irályi fö  Komornyik m ester, 
a’ m agyar nem es test örzö seregnek és a ’ T s. 
K. Trabantoknak kapitánjai.

§• o'5 ‘

Ez a’ királyt meg előző ’s követő sereg íz. Már
ton templomához érkezvén, mindnyájan le Íz állot
tának lovaikról, ’s abba előre bé mentenek. A’ 
templom ajtajához érkezett fejedelemnek mentek 
eleibe a’ Kalotsai Érsek, és. más levő püspökök. Az 
ajtón belöl állott a’ Prímás, a’ ki minekutánna a 
fe íz ük; tét a’ király eleibe nyújtotta, ’s ötét a’ fzen- 
telt vízzel meg hintette rólna, bé kisirte a’ segres- 
tyébe. A’ bé menetel alatt a’ karban lévő dobok 
és trombiták harysogtanak. A ’ király után a’ kleno- 
diumoknak vitelére ki válaíztatott Orfzág Bárói Ys 
bé mentek a’ segrestyébe, ’s azokat mingyárt által 
vették a’ korona örizöktöl. Előre ki menvén onnan



a’ Prímás, magára vette a ’ mise mondó ruhát, ’s 
le ült a’ nagy óltár jobb fzarvára tétetett veres har
son karos izékbe. Egynéhány fzempillantások múl
ván maga a’ király is ki ment onnan, ’s le ült a* 
nagy óltar előtt egynéhány lépésnire tétetett királyi 
Izékbe, első áhétafosságának el végzésére. A ’ seg- 
restyéboi való ki menetel illy rendel ment végbe.

1. Elő mentenek a’ magyar ’s német gavallérok 
élegyesen, minden rang tartás nélkül.

2. A ’ Magyar Mágnások és titkos Tanátsosok.
3. Magyar Orfzágnak 10 záfzlóit kezeikben vivő 

magyar gavallérok.
4 - Az arany gyapjas vitézek rangjok fzerént.
5. A ’ Magyar Herold fellyebb le festett köntö

sében.
6. A’ királyi klenodiumokat aranyos vánkosokon 

vivő Orfzág Bárói, nevezetesen vitte.
aj a’ kis kerefztet a ’ fő Komornyik mester. 
b) Sz. István kardját a’ fő Pohárnok mester. 
ej ylz arany almát a’ Horváth Orfzági Bán. 
d) királyi páltzát az Orfzág bírája. 
ej Ki Sz. Koronát a’ Nádor-Ispán.

7. A ’ fő Lováfz mester képét viselő ki vont kardal. 
8- A ’ fo Udvarnok mester fel emelt ezüstös pál-

tzával.
9. II. Leopold király a’ Kalotsai Érsek, és Egri 

Püspök képét viselő Bofznyai Püspök között kJ* 
10 A’ Magyar nemes testorzö seregnek, és a’ Ts.

K. Trabantoknak kapitánjai. 
jj. Nyóltz válogatott nemes magyar testörzök 

ki vont kardokkal.

$ 6  6  — — -

k) A z  Egri P ü s p ö k  podagrajában kín lódván, jelen nem le- 
heteit  a’ k oron á záson .
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§■  3 Sö.

Minekutánna az Orízág Bárói a’ fenn említett 
klenodiumokat a’ nagy óltárra le rakták, és a’ tiz 
zárzlókat tartó Mágnások, a’ király jobb és bal 
keze felöl két sorba állottának volna, fel kelvén Ö 
Felsége királyi izékéből, a’ nagy óltar eleibe ment 
a’ Kalötsai Érsek és Bofznyai Püspök között, 
’s magát a’ Prímás előtt meg hajtván, ismét vifz- 
fza tért, ’s abba bé ült. E’ volt a’ koronázásnak 
kezdete. Legottan az óltár eleike alván a’ Kalötsai 
Érsek, ekként fzóllitotta meg a’ Prímást énekelve: 
„Reverendiíl'ime Páter, poliulat fancta mater Eccle- 
„íia Catholica, ut praeíentem Sereniirimum Roma- 
„norum et Bohemiae Regem , ad dignitatem Hun
gáriáé Regni fublevetis , az az: Fö TiiztelendÖ 
„Atyám azt kívánja a’ R. Catholica Anyafzentegy- 
„h áz , hogy a’ jelen lévő Római és Tseh királyt 
„Magyar Orízág fö méltóságára emeljed.” Lásd az 
erre a’ Prímás által tétetett kérdést és feleletet 
fellyebb §. 360. /itt. I. et in. Melly után hálákat ad
ván a’ Prímás az Istennek, azon intést említette a’ 
király előtt, melly §. 360. Ut. n. fel ván jegyezve. 
Ezen intés után az óltár eleibe vezették a’ Kalo- 
tsai Érsek és Bofznyai Püspök a ’ királyt, a’ ki an
nak alsó léptsöjére teritetett fzönyégre, ’s azon fe
löl tétetett hátsón vánkosra le térdepelvén, ’s mind 
két kezeit a’ Prímás által tartatott könyvre tévén , 
meg esküdött a’ kerefztény anyafzentegyház’ oltal
mazására, terjefztésére, és a’ papi Rendnek illendő 
tifzteletére. Lásd ezen esküvésnek formáját §. 361. 
Ut. o. Azt el végezvén meg tsókolta a’ Prímás ál
tal eleibe nyújtatott fefziiletet, ismét le térdepelt, 
és valameddig a’ minden Szentek’ litániája énekel
tetett, fejét ’s fzemeit a’ földre le függefztve tar
totta. Mellette két óldalról a’ Kalötsai Érsek és 
Bofznyai Püspök, háta meget pedig a’ királyi fö



Udvarnok és Komornyik mesterek térdepeltének. 
JVlidon ezen ízók énekeltetlek volna a’ minden Szen
tek’ lilaniájában : Ut omnihus jidelibus defunctis etc. 
az az: hogy minden meg hóit Szenteknél ’s a’ t. a* 
Prímás fel kelvén, kezébe vette püspöki páltzáját, 
’s igy fzóllott az óltár alsó léptsojén térdelő király 
fe le lt: „Ut hunc elcctum in Regem coronandum 
„benedicere digneris, Te rogamus exaudi nos, az 
„az: hogy ezen mê j koronáztatandó válafztott ki* 
„rályt meg áldjad, kérünk 'légedet, balgass meg 
„minket. *Ismét: Ut hunc eleetnm in Regem coro- 
„nandum benedicere et coníecrare digneris, exaudi 
„nos, az az: Hogy ezen meg koronáztatandó vá- 
„lafztőft királyt meg áldani ’s meg fz ént el ni mél- 
,,toztasd, kérünk Tégedet, halgass meg minket,” 
’s mind annyifzor kerefztet vetett feje felett. Ugyan 
azt fzóllották, ’s mivelték a’ király melleit térde
pelő, és az óltár bal fzarvánál térden álló püspö
kök és papok is. Ismét el kezdetett a’ minden Szen
tek’ litániájának éneklése, mellynek végzése után 
fel költ a’ Prímás, le tette az oltárra püspöki sü
vegét, és az előtte térdelő király felé fordulván, 
azt a’ buzgó imádságot mondotta el felette, mellyet 
fenn §. 362. lit. p. le írtnak.

§• Ő87.

Az Ámen mondás után fel álván a’ király, a’ 
körülötte fzolgáló püspökök , és. fö Udvarnok ’s 
Komornyik mesterekkel égyütt a’ nagy óltár háta 
megé ment,, holott két belső udvari komornyikjai 
által mentéje ’s dolmánya testé.röl lé vétetvén , *vifz- 
fza tért a’ nagy óltar eleibe, és le térdepelvén an
nak felső léptsöjére, jobb válla lapatzkája, ’s vál
lai köze meg kenetetett a’ fzent olajjal a’ Prímás 
által, a’ ki a’ kenés közben és után, azon két 
imádságot mondotta el, mellyeket fenn §. 362, lit. q



et r. le Írtam. Innen ismét a’ nagy óltár háta mege 
ment, holott a’ nipg kent réfzekröl le töröltetvén, 
a’ (zent olaj, lábaira vonattak íz. István királynak 
fellyebb §. 47. Túh. IV. le irt, ’s le festet sarui. 
Mentéjének ’s dolmányának reá adatása után vifz- 
fza tért elöbbeni helyére, u. m. az óltár előtt álló 
kissebb királyi izékbe, holott mindjárt reá adatott 
fz. István király’ §. 41. Táb. III. le festetett pa- 
lástya. Az eddig végbe m'ent tzeremoniák után a’ 
fzent Mise mondáshoz kezdett a’ Prímás, és az 
apostoli levelet el olvasván az oltárnak Evange- 
liom avagy jobb réfzéte ment, oda vezettetett a’ 
király is, holott az oltárnak felső graditsára pa- 
l̂ástosan le térdepelvén, kezébe adatott fzent István 

mezítelen kardja a’ fenn §. 363. üt. s. fel jegyzett 
igikkel. Mellyet ismét ki vévén kezéből a’ Prímás 
hüvelyébe tette, és a’ fzolgaló püspökök, ’s fö Ud- 
varnok ’ s Komornyik mesterek által a’ király’ ol
dalára köttette, az említett §. 363. lit. t. le irt igi- 
ket mondván el felette. Ekkor az óltár eleibe állott 
a’ király, ki vonta hüvelyéből fz. István kardját, 
’s három vágást tett avval kereí’zt formára a’ leve
gő égben, u. m. előre, jobbra és balra, melly tse- 
lekedete által az Anyafzentegyház védelmezéscre 
és terjefztésére kötelezte önnön magát.

$. 388-
Vifzfza tévén fz. István kardját hüvelyébe, újob- 

ban le térdepelt az óltár felső léptsöjére, a’ midőn 
kezeire vévén a’ Nádor Ispán a’ fzent koronát, és 
a’ nép felé fordulván, fel fzóval, magyarul ezt a’ 
kérdést tette: ,.Akarjátok e’ , hogy a’ jelenlévő feje
d elem  II. Lfopóld meg koronáztasson,” ’s azzal 
mingyárt vifzfza tette azt oltárra. Melly kérdésre 
mictön amazok Akarjuk , és 'háromfzóri Vllyen ‘ a 
király hangos ízózattal feleltek volna, harsogni kéz-
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tlettek a’ karban levő trombiták és dobok, a’ tem
plom előtt parádéban álló granatéros batalion apró 
puskákkal első snlvét adott , mellyet egynéhány 
ágyú ropogások követtenek. — A’ muzsika ízó , apró 
*s nagyobb puskák harsogásának meg fzünése után 
ismét fél költ a’ Prímás karós izékéből, és a’ mel
lette állott püspökökkel együtt a’ (zent koronára 
tévén kezeit meg áldották azt, egyí'zersmind ö és 
a’ Nádor - Ispán két felöl meg fogván e’ ditsöséges 
zálogot, az elüttök térdelő király fejére tették, a’ 
midőn, a’ §. 164. lit. u. le irt fzokat mondotta el 
a’ fö pap. Könnyen lehet képzelni azon érzékeny
séget, melly néhai II. Leopóld királyban támadott, 
a’ midőn látta volna, hogy kedves fia Sándor Leó- 
j)óld Nádor-Ispán tefzi fejére a’ koronát. Példa nél
kül való példa volt ez, legalább én nem olvastam 
a’ magjrar krónikákban, hogy valaha a’ fiú koro
názta volna meg édes attyát. Örömnek könyvei 
hempelygettenek le jó királyunknak ortzáin.—  Ha- 
sonloképen a’ királyi páltzát is kezébe vévén a* 
Primás, által adta azt a’ királynak, azon igiket 
mondván el, mellyeket §. 365. lit. x. fel jegyzet
tem. Hlyen módon adta nékie által az arany al
mát , fz. István kardját pedig tomporáról lé ól- 
dozván a’ királyi fö Pohárnok mesterre bízta. E* 
meg lévén a’ Kalotsai Érsekkel égyütt, a’ nagy 
óltár jobb fzarvához közel épült fedeles királyi 
izékhez , mellynek eleven rajzolatját láthatni a* 
XXXVI. Táblán, vezette a’ fejedelmet. Három lép- 
tsöi voltának ezen királyi Izéknek. A ’ felsöre jobb 
felöl a’ Primás állott, bal felöl a’ Kalotsai Érsek. 
A ’ második léptsöre jobra a’ királyi fö Lováfz 
mester képét viselő Hertzeg Battyan Lajos , mezí
telen kardal, bal felöl a’ Bofznyai Püspök; a’ har
madik ’s alsó léptsöre jobb felöl a’ fö udvarnok 
mester á* magyar nemes testörzö sereg kapitánya,



az Orfzág heroldja és öt záfzlos urak, bal felöl a’ 
királyi fo Komornyik mester, a’ Ts. K. Traban
tok kapitánya, és más öt záfzlós urak. —  A ’ Ná
dor-Ispán, és más királyi klenodiumokat vivő Or
fzág Bárói a’ léptsökön kivül óldalaslag állapodta* 
nak meg, mindnyáján kezeiken viselvén az aranyos 
vánkosokat. Mindezek fzép rendel és tsendesen 
végbe menvén, meg fzóllalt a’ Prímás, és a’ ki
rályi fzékben ültetvén a’ fejedelmet', egy kévés 
változassál azon l'zokat mondotta el , mellyeket 
§. 365. lit. y. fel jegyzettem. „Sta liic, inquit, Rex 
„inelyte, et retine a modo locum, quem hucusque 
,,paterna fucceííione tenuifti, haereditario jure Tibi 
,,a Deo delegatum etc. az az: Álj itt jeles király, 
,,'s tartsdmeg mostantól fogva az Istentől néked 
„ajándékoztatok helyet, mellyet ekkorig Ősi örök- 
„ség fzerént birtál ’s a’ t.” Ezen inthronisatiónak, 
avagy királyi izékbe ültetésnek vége lévén, három 
Ízben kiáltotta a’ Nádor Ispán: Vivat Rex Leopol- 
dus, az az: Elljen Leopóld király. Ugyan ezt kiál
totta ö utánna a’ gyülekezet is , a’ templom előtt 
parádéban állott granateros batalion Salvet adott, 
harsogtak az ágyuk, zúgtak a’ belső ’s külső vá
rosbeli harangok, meUynek egyesült ropogásai még 
az elementumokat, u. m. a’ levegő eget, földet és 
vizet is meg rezzegtették, egyfzersmind a’ Téged Isten 
ditsirünk dobok ’s trombiták között énekeltetett el.
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Ez is nagy áhétatossággal végbe menvén, a’ ki
rályi fzék eleibe állott a’ Primás, el mondotta a* 
király felett a’ §. 365. lit. z. fel jegyzett imádsá
got, meg áldotta ötét, ’s vifzfza térvén a’ nagy 
óltár eleibe, folytatta fzent fzolgálatját. Mineku- 
tánna az Evangéliom el olvastatott volna, a’ király 
eleibe vitte az Evangéliom könyvet, ’s vele m eg



tsókoltatta. Az Evangeliom éneklés alatt a’ fejede
lem fején volt a’ fzent korona, jobb kezében a’ 
királyi páltzát, bal kezében pedig az arany almát 
tartván. Annak végbe menetele után , mind kettőt, 
az assjstens, az az, a’ í’zolgáló püspököknek (értsd 
a ’ Kalotsai Érseket és Bofznyai püspököt) ajjta 
által, ezek pedig az azoknak vitelére rendeltetett 
Orfzág Báróinak. E’ meg lévén a’ királyi fzék zsá
molyára térdepelt a’ király, ’s mind addig úgy ma
radott, valameddig a’ Hifzek egy Isten el énekelte
tett. Ez után onnan fel kelvén, az óltár eleibe ment, 
ismét meg tsókolta a’ Primas kezében tartott fe- 
íziiletet, ’s 50 aranyakat vetett az eleibe nyújtatott 
ezüst medentzébe. Innen térdet ’s fejét hajtván, a’ 
Szolgáló püspökök között vifzfza tért kitáíyi íze
kébe, ’s abba bé ült. Itt a’ korona ismét fejébe 
tétetett, a’ királyi páltza és az arany alma is ke
zeibe adattak. Hanem a’ fz. Mise alatt, a’ midőn 
az óltári fzentség fel emeltetett volna, a’ mostan 
említett klénodiumok a’ koronával együtt el vétet
tek tölle, ’s azoknak adattak által, a’ kik azokat 
ltezeiken vitték, u. m. a’ fzent korona a’ Nádor- 
Ispánnak, a’ királyi páltza az Orfzág birájának, 
az arany alma pedig a’ Horváth OiTzági Bánnak, 
a ’ kik azokat az Úrnak fel mutatásakor tetejeikkel 
a’ föld felé fordították. Ugyan ezt mivelték az Or
fzág 10 záfzlóit hordó Mágnások kezekben lévő 
záízlóikkal, olly móddal hajtván meg azokat, mint 
a’ miképen a’ katonák tselekefznek, midőn nagy 
tifzíeietet tefznek záízlóikkal. El végezvén a’ Prí
más az áldozást, a’ király is áldozatra ment, ’s 
azt végbe vivén vifzfza tilt királyi izékébe, ho
lott ismét fejére tétetett a’ korona, ’s kezeibe adat
tak a’ királyi páltza és arany alma. Ebből állott a’ 
koronázásnak első actusa , avagy réíze, mellyet, 
azon veres bársonnyal lé terheit magas izékből



néztek a’ Nápolyi király ’ s királynej Kristina Her- 
tzeg Afzízony Albert Herfzeggel, és a’ királyi fa
míliával, melly a’ nagy óltár bal fzarva felöl volt 
k vizitet ve, és a’ melly a ’ XXXVI. Táblának bal 
oldalán világosan ki vagyon festve.

§. 590.

A ’ koronázásnak második fzakafza a’ Franciská- 
nusok’ templomában ment végbe. Tudnillik, vége 
lévén a’ Sz. Márton templomában a’ fz. Mise mon
dásnak, a’ királyi fö Porkoláb avagy Ajtón álló 
mester, Gr. Pálfty Leopóld fel nyittatta a’ templom
nak éfzakra nyíló ajtaját, mellyen ki mén vén a’ 
Rendek, és utánna a’ király, a’ Franciskánusok tem
ploma felé tértet egynéhány tekervényes útzákon, 
Az említett ajtótól fogva egéízlen a’ Franciskánu
sok templomának ajtajáig, egy, mintegy más fél 
ölni fzélességü deízka híd vóit tsinálva, ’s arra fe
jér, zöld és veres polztó terítve végtől végig. A ’ 
melly úttzákon volt az által menetel, mind két ól- 
dalon német és magyar polgár katonák állottának. 
Innen mindnyájan gyalog mentenek, ki vévén azo
kat, a’ kik emlékeztető pénzt hánytak a’ nép köz
zé. A’ menetel illy rendel ment végbe.

1. A ’ Ts. K. páltzás fzolgák párosán.
2. A’ Ts. K. udvari Furirok párosán.

' 3. A ’ Magyar és Német Gavalléroknak , Minis
tereknek, belső Tanátsosoknak, ’s áöbb ura- 
ságoknak liveriás tselédjei.

4. A ’ Király liveriás inasai, párosán.
5. A ’ Ts. K. német nemes ifják mesterekkel együtt.
6. A ’ Magyar Rendek, Kamarás urak és gaval

lérok élegyesen.
7. A ’ Magyar Mágnások és titkos Tanátsosok

élegyesen.
g. Az arany gyapjas vitézek rangjok fzerént.

a . 5 7 3
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9. -Az Orfzág ío záfzlóit vivő Mágnások.
ío. Fercntz, Ferdinánd, Károly fö Hertzegek, és 

yllbert Hertzeg.
11. A ’ Magyar herold, kezében lévő páltzáját fel 

tartván.
12. A ’ klenodiumokat vivő Orfzág Bárói, tsupán 

párnákat vivén kezeiken.
13. A ’ királyi fö lováfz mester mezítelen kardal.
14. (ír. Keglevits Zsigmond tituláris püspök , Íz. 

István király apostoli ezüst kettős kerefztjét vi
vén jobb kezében.

15. A ’ király koronás fővel, fz. István palástjá
ban, saruiban és kefztyiiiben fel öltözve, jobb 
kezében a’ királyi páltzát, bal kezében az arany 
almát tartván és vivén. Mellette két óldalróL 
mentenek jobra a’ Prímás, balra pedig a’ Ka- 
lotsai Érsek. Ezek mellett egy felöl a’ királyi 
fö Udvarnok, más felöl a’ királyi fö Komor
nyik mesterek, és a* Magyar nemes testörzö, 
és Ts. Kir. Trábantoknak kapitányai.

16. Két felöl a’ Király mellett a’ magyar nemes 
testörzök és a’ Ts. Kir. Trabantok, amazok ki 
vont kardal, ezek puskákkal.

17. A ’ jelen volt püspökök, Kánonokok, és több 
papok, fejér papi öltözetjeikben fel öltözve.

18. Egy batalion Granateros, és egy Escadron 
Kinfzky német hufzár katonák.

19. Magyar Orfzág Tármestere Szécsén Sándor 
három magyar gavallérral, a’ kik nyakaikon 
függő zsatskókból emlékeztető pénzt hányta- 
nak a ’ sokaság közzé egéfzlen a’ Franciskanu- 
sok templomáig, kik mellé egynéhány német 
hufzárok adattak őrizetül.

Tulajdon fzemeimmel láttam, mint tépte, fzaggatta 
a’ kösség a’ defzka hidakta teritetett pofzlókat, ’s 
iniként kapdosta a’ ki hányt emlékeztető pénzt.



Soknak keze, lába tört, ’s fzeme fzúrattatott ki a’ 
préda miátt, Ki késsel, ki fejízevel, ki kardal vag
dalta a* pofztót, ’s egymásnak az ujjait ’s a’ t. A ’ 
melly úttzákon a’ menetei volt, tele voltának a’ 
házaknak ablakai nézőkkel, a’ kik hangos Vivat 
kiáltásokkal fogadták, ’s követték az előttük el 
ment királyt. A ’ várban fekvő ágyúk fziintelen har
sogtak , zúgtak a’ belső és külső városnak nagyobb 
’ s kissebb harangjai, az egéfz nép tapsolt örömében.

S- 3 9 »•
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A’ Francisknuások templomához érkezvén , ’s 
abba bé mén vén a’ király, bé ült a ’ nagy óltár 
jobb ízarvánál kéfzült királyi izékbe, mellyet a’
XXXVII. Táblán adtunk elő. Evvel által ellenben 
lévő kápolnátskában állottának a’ Nápolyi felsé
gek , a’ fő Hertzeg és Hertzeg aí’zí'zonyok, a’ mint 
ezt is fzemlélhetni ezen említett Táblának jobb ré- 
fzén. Egynéhány fzempillantás múlván fel kötötték 
a’ királyi fő Udvarnok és Komornyik mesterek fz. 
István pallosát a’ király oldalára, mellyet ö hü
velyéből ki húzván, az arany sarkantyús Vitézek 
ütéséhez fogott, kiknek fzáma 33 fzemelyre ment, 
’s imé ezek vóltanák.
Gr. Batthyan Kajetán. 
Gr. Bethlen Jósef.
Gr. Tsáky János.
Gr. Eltz Imre.
B. Mednyánfzky János. 
B. Prónay Sándor.
Gr. Zichy Leopold. 
Bakits Pál.
Bedekovits Thaddé. 
Benyóvfzky Mihály. 
Berzevitzy András. 
Boronkay Imre.

Botskay Zsigmond, 
Darvas Ferentz. 
Inkey Károly.
Kiss János.
Kornis Jósef.
Lónyay Láfzló. 
Martzidány István. 
Mokripadáry Miklós. 
Marits Tamás. 
Meltzer Láí’zló. 
Okolitsány Farkas. 
Pavits Imre.
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Tállián Antal. 
Tarródy István. 
Jankovíts Ifercntz. 
Végh István.

Pogledits György.
Badvánfzky János.
Rhédey Ferentz.
Somogyi János.
SzentiványiBonaventúra.

Eleknek neveiket a* király eleve lett jóvá hagyá
sa ulán, sorba Íratta a’ Nádor-Ispán, Gr. Pálily 
Károly fö Kantzellarios, és Gr. Zichy Károly Ür- 
fzág Bírája, a’ kik a’ királyi izék két óldalánál 
allottanak, egymást fel váltva kiáltották ki. A’ ne- j 
vezett fzemély, tulajdon köntösében elő álván, le 
térdepeldt a’ királyi ízeknek második léptsöjére, 
kinek jobb vállat , a’ mint láthatni a’ XXXVII. ’\ 
Táblán, három Ízben érdeklette meg a’ király fz. 
István mezítelen pallosával, ’s ebből állott az arany 
sarkantyús vitézek ütésének tzeremoniája. Mitsoda ; 
vitézi Rend légyen ez, és mikor ’s ki által állíta
tott fel, fellyebb §. 3Ó7. élő befzéíiettein.

§' 39 2 .

A’ koronázásnak harmadik fzakafza Sz. Mihály 
kapuján kívül, az Irgalmas Barátoknak klastroina 
előtt lévő tágas piátzon ment végbe. Ennek köze. 
pén egy, egy ölni magasságú, kar fákkal körü- 
vett, és fejér, zöld ’s veres pofztóval bé terített 
alkotmány volt kéfzitve, mellyre két óldalról grá- 
ditsokon lehetett fel menni. Ennek formája a’
XXXVIII. Táblán vagyon le festve. Vége lévén a* 
Franciskánusok templomában volt tzeremoniának, 
mindnyájan pompás kéfzületü paripákra ültének,' 
még a’ Püspökök és papok is, ’s úgy mentenek az 
esküvésre rendeltetett alkotmányhoz. * Oda érkez
vén a’ király, le fzáliott fejér paripájáról, ’s fel 
ment annak tetejére. Jobja felöl állottának a’ Prí
más, a’ Kalotsai Érsek, és a’ fz. István apostoli 
lcerefztjét vivő titularis Püspök, a’ fö Udvarnok és



Pohárnok mesterek, kezeiken tartván azon aranyos 
vánkosokat, mellyeken vitték vala az Orízág klé- 
nodiumait. —  Balja felöl állottának, a’ királyi fö 
Lováíz mester, kivont kardal, a’ Nádor-Ispán, az 
Orízág birája, és a’ Horváth Örízági Bán. —  Az 
alkotmánynak gráditsain két felöl az Orízág 10 
záí’zlóit vivő Mágnások. Az alkotmány elölt belöl 
a ’ magyar nemes testörzök, püspökök és papok, 
mindnyájan ló háton. Ezeken kívül sok magyar 
Mágnások és urak. Az alkotmány körül, kivül gra- 
uaterosck , két óldálrol távolyabb lovas német hu- 
fzárok. Fel menvén az alkotmányra a’ király, fel 
állót egy aranyas fzönyeggel bé vonatott két lép- 
tsö magasságú állásotskára, holott jobb kezének két 
ujjait az ég felé fél emelvén, ’s bal kezében a’ fe- 
fzületet tartván , hathatos fzóval el mondotta a ’ 
Frimas után azon esküvésnek formáját, mellyel fel- 
lyebb §. 368. lit. b. c. le Írtam. Mind külső maga 
viseletével, mind fzivekre bé ható fzavaival azt bi
zonyította, hogy illendő kéfzséggel, buzgosággal, 
és til'zta fzivvel tette le a’ hitet , mellyet kiváltké
pen ezen fzókkak: „Sic me Deus adjuvet, et otnnes 
„Sancti, az az: Isten engemet úgy segéljen, és min- 
„den Szentek,” nyilatkoztatott ki. Ezen tzeremó- 
niát égy által ellenbe álló Háznak ablakaiból néz
ték a’ Nápolyi Király ’s Királyné, a’ fö Hertzegek 
és Hertzeg Afzfzonyok, sLlbert herlzeg és Printz Co- 
búrg lisaias fö hadi vezér. Vége lévén az esküvés- 
íiek, háromfzor kiáltotta fel a’ Nádor-Ispán ezen 
fzókat: „Vivat Dominus et Rex noster , az az: 
Éllyen a’ mi Urunk és királyunk,” követték ölet 
ebben a’ jelen volt urak , az ott állott granateros 
batalion salvct adott, durogtak a’ várban fekvő 
ágyúk, zúgtak a’ belső ’ s külső várasi harangok, 
annyira , hogy azoknak harsogásai miatt egymás be 
izédet sem érthette az ember.
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§• 393*
Következett utóllyára a’ koronázásnak negyedik 

fzakafza, melly a* duna parton épült királyi dom
bon végeztetett el. Ennek le rajzolását láthadd a’
XXXIX. Táblán. Le tévén a’ király az Irgalmas 
Barátok klastroma előtt állott alkotmányon a’ hi
tet, le ment arról a’ vele égyiitt lévökkel, ’s újob- 
bán fel ülvén fejér paripájára, a’ királyi dombhoz 
indúlt. Már ide nem ment a’ papi rend, hanem bé 
fordulván az Irgalmas Barátoknak ldastromába, le 
fzállottanak lovaikról, ’s haza mentenek. Egyedül a’ 
fz. István apostoli kettős kerefztjét vivő titularis püs
pök , Gr. Keglevits Zsigmond maradott a’ király 
mellett, ’s előtte vitte azon kerefztet. A ’ nevezett 
királyi domb a’ Therésia kapu előtt, a’ királyi ga
bonás tárház rnegett, a’ duna partján vagyon épít
ve, mellyre három oldalról, u. m. elöl, jobb és 
bal felöl fel járás vagyon. Ez is egéfzlen bé volt fe
jér, zöld, és veres pofztókkal terítve. Ide érkezvén j 
a’ fejedelem, a’ királyi páltzát az Orfzág Birajának, jí' 
az arany almát a’ Horváth Orfzági Bánnak adta 
által, maga pedig sebes vágtatva fel nyargalván 
annak tetejére, nagy elevenséggel ki rántottá bal 
óldalán függő fz .István kardját hüvelyéből, és avval 
négy vágást tett kerefzt formára, úgymint égyet ( 
napkelet, égyet napnyugot, égyet dél, égyet éfzak 
felé, ’s valahány vágást tett, mind annyifzor meg 
fordult paripájával. Melly tselekedete által azt je
lentette , hogy ö mindenkor kéfzen lefzen a’ Magyar 

- birodalmat ellene támadható ellenségei ellen védel
mezni, ’s öregbíteni. Ekkor ismét salvet adott a’ 
duna partyán álló granatéros batalion , mellyet 
egynéhány ágyú ropogások rekefztettek be, a’ so
kaság pedig sürü Vivat kiáltások által jelentette ki 
rendkívül való örömét. Még le sem ment jól a’ ki- 
rály a’ dombról, mikór már a’ kösség hozza kéz-



dett a’ pofztóknak tépeséhez. így bántak azon al
kotmányai is, mellyen a’ király meg esküdött, 
sőt még a’ fáját is el tépték egymástól, ’s egéfzlen 
le rontották. —  E’ volt a’ koronázásnak negyedik,
’s utolsó fzakafza.

S- 394-
Meg indúlván innen a’ király, ismét kezébe vette 

a’ királyi páltzát, ’s arany almát, és a’ vele lévő 
Rendekkel égyütt a’ várason kerefztül a’ várba ment 
fel. A’ Schlofzbergnek, avagy várhegynek közepe 
táján , egy gyözedelem kaput állitottanak fel a’ 
Zsidók, a’ melly hasonló volt egy Zsidó zsinagó
gához. Felöl négy Próféták voltak reá ki festve, 
alól a’ bóthajtásnak két oldalait arannyal ’s ezüstéi 
ki varrott , zsidó írásos, zöld ’s veres bárson 
fzönyegek fedték bé. Felső folyosóján sok zsidó 
papok állottának, kiknek töbnire zsidó tiz paran- 
tsolat volt kezeikben. Ezeken kivül 32 zsidó déá- 
kok egy forma köntösben fel öltözve, kik is a’ ko
ronázó seregnek és királynak által menetelekor 
igen fzépen énekeltenek. A ’ Zsidóság a’ bólthajtás 
alatt állott két rendben, mindnyájan fekete köntö
sökben lévén fel öllözve, elöltök állottának néhány 
papjaik, kik meg áldván az elöttök el ment feje
delmet, vivátot kiáltottanak utánna. A ’ várnak kül
ső kapuja előtt, kivül belöl fel gyülekezett magyar 
urak és afzfzonyok , Éjilyen «’ magyaroknak királya 
kiáltással idvezlették ötét, melly magyar fzózaton 
való jó tettzését feje hajtogatásával jelentette ki. —  
A ’ Nápolyi király} ’s királyné, a’ fö Hertzegek ’s 
hertzeg afzfzonyok a ’ várnak alsó contignatiojában 
lévő ^balconon , av”agy folyosón áltak , ’s onnan 
nézték a’ királynak pompás bé menetelét. Mind a’ 
király, mind a’ vele lévő Kendek lé fzálván paripáik
ról, amaz egy magános fzobába, ezek pedig a’ nagy
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palotába mentenek bé. Az orfzágnak klénodiumai 
a’ király különös fzobájába vitettek bé , a’ tiz 
záfzlók pedig, a’ régi fzokas fzerént, az azokat vivő 
Mágnásoknak ajandékoztattak.

§• .395-

Azomban el kéfzíilvén a’ királyi ebéd, fel hor
danak az étkek a’ királyi fö Aíztalnok mester, és 
az e’ végre ki válafztatott fzeméllyek által, kiknek 
neveik ekként következnek:
Gr. Bathyán Imre.
Gr. Szirmay Antal.
Gr. Smidegg Tamás. 
Gr. Berényi Zsigmond. 
Gr. Traun Ferentz.
Gr. Zapárj' Jósef.
Gr. Döry Gábor.
Gr. Forgáts Antal.
B. Brandau Jósef.
B. Hellenbacli György.

B. Jefzenák Pál.
B. Leífert Ignátz.
B. Mednyánfzky János. 
B. Splényi János. 
Boros Ferentz. 
Kafzonyi N. N.
Muslay Antal.
Luby Károly.
Somsits Lázár.
Tállián Antal.

Ezek vitték fel az eledeleket, kiktől a’ fö AÍz- 
talnok mester és segitö társai el fzedvén azokat, 
az afztalra fel rakták. A ’ vár sántzában egéfzlen 
meg süttetett ökörből is vitetett fel egy darab, de 
a’ melly a’ hofzfzú sütés miatt, akárkinek is kévés 
izt fizerzett volna, a ’  több réfze, kenyérrel és két 
félé borral égyiitt a’ sokaság között ofztatott ki. 
Jelentést tévén a’ királynak a’ fö Udvarnok mes
ter , hogy már az afztalra fel vitettek az eledelek*, 
bé ment az ebédlő palotába koronás fővel és fz. 
István palástyában, a’ mellette lévő királyi famí
liával és fö vendégekkel , holott a’ Nádor-Ispán 
által tartatott ezüst medentzében kezeit megmos
ván , ’s a’ Prímásnál levő törülköző kendövei meg 
törölvén , az aTztal mellé állott. Ezen afztal azon 
formára volt kéízitve, mint a’ miképen §. 370. le
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festettem. El mondván a’ Prímás az afztal áldást, 
bé ült a’ király a£ fo Komornyik mester által alája 
tetetett, aranyos matériával bé borított karos izék
be, és azonnal le vévén fejéről a’ koronát a’ fő 
Udvamok mester, jobb keze felöl tétetett afztalra 
belyheztette azt egy arany tséfzére, melly mellett 
az egéfz ebéd felett a’ két korona örizök vigyázta- 
nak. Balja felöl a’ fö Lováfz mester állót* ki vont 
kardal. A' több fo vendégek is le ültek az ebédlő 
alztalhoz, úgymint jobb felöl a’ Prímás és a’ Ka- 
lotsai Érsek, bal felöl pedig a’ Nádor Ispán, és a* 
Nápolyi követ. A ’ király háta megett a’ fő Udvar- 
ltok mester udvarlott, ezüstös páltzál tartván jobb 
kezében. Az afztal között lévő üres helyen a’ fö 
Aíztalnok és 'Pohárnok mesterek fzolgáltanak. A’ 
mint magam is láttam, egyik sem fáradott el í'zol- 
gálatjában, mivel mind a’ király, mind a’ Nádor- 
Ispán igen keveset ettek , ’s egyfzernél töbfzör 
nem ittak, akkor is a’ király egy kévés bort, a* 
Nádor Ispán egy pohár vizet. Midőn a’ király ivott, 
a’ két Érsek és Nádor-Ispán fel állottak, ’s ivása 
után ismét le ültek. Egyfzersmind a’ várnak bás
tyáin fekvő ^gyúk is ki lövettek a’ király egessé- 
géért. A ’ confecteknek, avagy afztali tsemegéknek 
fel vitelekor ismét fel állottak a’ Prirnás, a’ Kalo- 
tsai Érsek, és a’ Nádor-Ispán, ’s le sem ültek többé. 
Vége lévén az ebédnek, újobban a’ király fejére 
tetetett a’ korona, ’s ekkor ö is fel kelvén ismét 
meg mosta ’s törlötte kezeit. A’ mosdó medentzét, 
Lichtenstein Aloysius, a’ törülköző kendöt pedig 
Auerfperg Adám Hertzegek taitották , kik mind 
kelten magyar Indigenak lévén, igen költséges ma
gyar köntösökben vóltauak fel öltözve.

§• 3 9 6 *

Ebéd után előbbi magános fzobájába ment a’ ki-
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rály felséges rokonival és fiaival együtt, holott a’ 
fö Udvamok és Komornyik mesterek le vévén fe
jéről a’ koronát, ’s vállairól a’ íz. István palástyát, 
a’ több klenodiumok mellé tették azokat. Ugyan 
ottan égyiitt befzélgetvén a’ király a’ Prímással, 
egy irás alá irta nevét, melly, ha meg nem tsalat- 
kozom, épen a’ volt, melly mingyárt közönsége
sen el olvastatott, mellynek rövid summája e’ 
volt, hogy néhai II. Leopóld jó királyunk, belső 
meg indulással tapasztalván a* Magyar nemzetnek, 
hozzája, ’s famíliájához mutatott különös hajlandó
ságát és fzivességet, a’ nemzetnek állandóul leendő 
meg nyugtatására , közönséges törvénnyé tette, hogj  ̂
az ö utánna következendő Magyar Királyok, orfzág- 
lásoknak kezdete után hat holnapnál tová'bb ne ha
la [zt hassák magok meg koronáztatásokat, ’s hitek
nek le tételét. Melly kegyes ajánlását, háladatos 
érzékenységgel fogadván a’ jelenlévő Rendek, buz
gó Vivát kiáltásokkal ’s öröm könyveknek gyön
gyeivel fejezték bé udvarlásokat. Evvel el ofzlottak, 
’s azon alsó palotákba mentek , melyekben 486. 
fzemélyre voltak aíztalok terítve. Az ebéd felett 
újobban hangzott a’ meg koronázott királyt, ’s ki
rályi famíliát tárgyázó vivat kiáltás , mellyet a’ 
sok jó izü eledelek, de kiváltképen a’ külömb kü- 
lömbféle magyar jó borok hangosabbá tettek. Itten 
a’ Pozsoni forma ruhás polgárok fzolgáltanak az 

£ ebédlő vendégeknek. Este ízép tűzi játék volt a’ 
Prímás kertjében, ’s gazdag bál palotájában, holott 
elsőben tántzokkal, ’s frissítő fzerekkel , azután 
későbben vatsorával vendégelte meg a’ gazda az 
oda gyűlt felséges, és méltoságos vendégeket.

$• 3 9 7 -

így múlt el néhai II. Leopóld jó királyunk koro- 
náztatásának kellemetes innep napja, mellynél vi-



gabbat, és fényesebbet ritkán ért a’ magyar nem
zet. Fényes volt I. L/íjos, Corvinus Mátyás, és Má
ria Therésia koronáztatások , de égyik sem volt 
olly fényes mint ez. Hátha még, a’ mint eleinte 
reménlettiik, Budán lett volna, hátha a’ Sz. Ko
rona őrizetére fel állitatott Vármegyékben nemes 
ifjú seregek jelen lehettek volna: el merem mon
dani, hogy első helyet érdemlett volna a’ magyar 
krónikákban. Tsak nem minden Mágnásnak, arany, 
vagy ezüst fonalból fzött, arannyal, ’s ezüstéi ki 
varrott matériákból kéízült draga köntöse volt. A’ 
sok gyémánt, melly a ’ főbb Méltóságoknak mente 
kötőjén, ’s kalpagjaik n êllett lévő magas kótsag 
tollas forgokon tündöklőt!, egéfz uradalmakat ért 
volna. —  Hertzeg Lichtenstein Aloysius , és B. Ortzy 
Láfzló mente kötöjök, melly mind kettő gazdagon 
ki volt'gyémántokkal, ’s betses kövekkel rakva, 
mindeneknek, a’ kik tsak láthatták, bámulást okoz- 
tanak. Ferentz, Ferdinánd fő Hertzegeknek, és Al
bert Hertzegnek, mind kalpagjaik, mind kelleme- 
tes Ízzel kéízült magyar köntöseik, mind paripáik 
ollyanok voltak, mellyeken a’ nézőknek nemtsak 
fzemeik , hanem képzelődéseik is meg álhattak. 
Ugyan ezt lehet mondani Sándor Leopóld Nádor- 
Ispán , Lichtenstein Aloysius Hertzeg, Efzterhá- 
z iá k , Gr. Károly Jósef, Gr. Koháry Ferentz, 
Gr. Pálffy Jósef, Gr. Zichy István ’s több más 
Mágnásokra nézve is. Nemtsak a’ világi urak, ha
nem még a’ Püspökök is fenylettenek a’ sok drá
ga kövektől, ’s a’ sok aranytól és ezüstöl, mely- 
lyekkel püspöki süvegjeik , ’s palástyaik ki vol
tak rakva és varva. Soknak ló fzerfzámjaik is tele 
voltának drága kövekkel, ’s egy átallyában mind 
pompás tsótárokkal bóritatták bé paripáikat. Ha 
másból nem is , lég alább fényes öltözetjeikböl, 
’s határt nem tudó pompájokból ki tettzett, hogy
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ok el hunyt magyar őseiknek valóságos mara
dékai lettenek légyen.

§• 3 9 8 -

Nem emlitcm a* koronázást követett három, ’s 
négy napokon történt vigságos mulatságokat, ven
dégségeket, bálokat, ’s némelly palotáknak mes
terséges meg vilagositását, mivel azok nem “tartoz
nak II. Leopóld király koronáztatásának valóságá
ra. Hanem következendő tárgyakról, u. m. a’ Ko
ronának és az ahoz tartozó klenodiumoknak kö
zönséges nézésre lett ki tételekről,, el petsételteté- 
sekröl, Budára lett le küldetésekről, a’ Királynak 
Orí'zág által ajánlott ajándékról, ’s Poson városa 
által királynak küldetett adományról fzükség leízen 
egy ’s két fzóval emlékeznünk. A ’ mi az első tár
gyat illeti, következendő módon ment végbe. A ’ 
koronázást követett napon, u. m. Szent András ha
vának íódik napján, le vitetvén a’ várból a’ üzent 
korona, és az ahoz tartozó Oifzág klénodiumai a’ 
Prímás belső palotájába, az ottan lévő kis kápol- 
nátskába egy afztalra rakattak, a’ hová minden, 
nek, de ízép rendel, fzabad volt bé menni, ’s azo
kat meg fzemlélni. A ’ fő Korona Őrzőkön kívül, 
kik egymást fel váltva vigyaztanak mellették, fegy
veres katonák is strázsáltanak. Szabad volt ugyan 
ezen drága zálogokat látni, de nem fzabad volt 
illetni. Nékem is három ízben volt azoknak látá
sához fzerentsém, még pedig igen közelről, úgy 
hogy, a’ fzent koronának minémüségét, ’s azon 
lévő képeket és Írásokat valóban meg visgálhat- 
tam. Lég inkább ekkor győződtem meg azoknak 
igasságáról, mellyeket P. Horányi Elek, és Vcfz- 
primi István Debretzeni Orvos írásaikban már an- 
nakelötte olvastam. Ez az oka, hogy én is bátran 
okoskodtam ’s írtam annak eredetéről, és tulajdon-



ságairól, Harmad napig tartott e2en Orfzág kié* 
nodiumainak közönséges ki tétetése. Sz. András ha* 
vának 19<Jik napján parantsolatot adott a’ király 
az udvari Magyar fö Kantzellariosnak, hogy azok 
el zárattatván vitessenek törvényes helyekre Budá* 
ra. Ahoz képest meg jelenvén a’ Nádor-Ispán, a* 
fö Udvarnok és Komornyik mesterek, a’ két koro* 
na őrzők, két királyi biztosok, a’ Prímás, és né
hány'’ papi ’s világi urak a’ rendelt órán a’ király 
antikamarájában, darabonként meg mutatta nékiek 
azokat a’ király, mellyeket a’ Nádor-Ispán itilö. 
mestere Somogyi János egy papirosra fel Írván, a’ 
jelen lévő urak kezeik ala írásával jegyzését meg 
erősítette. E’ meg lévén, a’ két korona őrző bé 
rakták azokat a’ vasas ládába, ’s bé zárták, ’s által 
adták kúltsait a’ királynak, meily'ek ideBéts be kül- 
dettetvén, a’ Iíir. kints tárba vitettek bé. Ez után 
elő vitetvén egy olly négy fzegeletü kemény fa defz* 
ka, mellynek formáját §.372. le irtuk, a vasas láda 
tetejére ízogeztetett, ’s olly módon, mint a’ miké
pen ottan fel jegyrzettük, meg is petsételtetett a’ ki
rály, a’ Nádor-Ispán, Prímás, két korona Őrző és 
két királyi biztosoknak petsétjeivel. Innen ismét a* 
Sz. Márton templomának segrestyéjébe vitetett, 
azon holnapnak 27 napjáig ott őriztetett, a’ midőn 
két fö gondviselői fzekerre tétetvén azt, Budára, 
mint jövendőbeli törvényes fzallasára kisirtették.

§• 399*
A ’ meg koronáztatott királynak adatni fzokott 

4 ajándékról fz. András havának i/dik napján tarta
tott közönséges gyűlésben kérdés támadván , né- 
mellyek 100 ezer forintról befzéilettek , minthogy 
néhai Mária Therésiának is annyit adtak. De tsak 
hamar abban égyeztenek meg a’ kis Táblánál ülök, 
hogy a’ 100 ezerhez még 50 ezer adasson. Ennek
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jelentésével két követ küldetvén a* Mágnások Táb
lájához, ezek kerek fzámra, az az, két ízáz ezer 
forintra határozták meg. Tudtára adatván ez a’ 
végezés a’ második Táblának, ez kerekebb (zárai
r a ,  az az, Ötven ezer aranyra emelte fel a’ király
nak Önként adatandó ajándékot , mellyre az első 
Tábla is reá állott. Illy nemes vetélkedésre vitte 
Hazánk’ Rendjeit, jó királyok iránt viseltető kere
teteknek minél nagyobb mértékben lehető meg mu
tatása, melly annál nagyobb figyelmetességet ér- 

. demlett, hogy azon 50 ezer aranyból álló summá
nak le fizetését magára válalta a’ Magnasi és Ne
mesi Rend , az adó fizető népnek terhelése nélkül. 
Mellyet midőn a’ Prímás tudtára adott volna az 
Orí'zág képében a’ királynak, illyen érzékenj' fzok- 
kal való feleletet adott: ,,A’ Magyar nemzet hiv- 
„ségének, ’s irántam viseltető tiízta indulatjának, 
„új bizonyságául nézem, úgymond II. Leopóld,, a’- 
,,nékem ajánlott summát, mellyet is annyival na- 
„gyobb örömmel fogadok el , mivelhogy a’ Ren
d eknek ditsiretes meg határozásoknál fogva , nem 
„fog az által a’ fzegénység le kissebb réízben is 
„terheltetni. És midőn árról is emlekezetet tett vol
na a’ Prímás, hogy az Orfzág a’ Török Tsáfzár- 
ral kötetendö ártalmás békességnek el hárítására, 
kéfzen volna magát a’ király mellett fel áldozni, 
így felelt: „Jól tudom, úgymond, én azt, hogy va
la m in t az én édes anyámnak, Mária Therésiának 
„koronáit ’s orfzágait a’ magyar nemzet tartotta 
„meg: úgy kéfz érettem is ,  ’s az Austriai Házért 
„magát fel áldozni. Ugyan azért nagy bizodalmám • 
„vagyon a’ nemzethez.”

§. 4oo.

Végezetre lássuk még azt is, minémü ajándékkal 
tifztelte meg Poson várasa meg koronáztatott ki
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rályát. A ’ koronázást követett napon, u. m. fzent 
András havának iddik napján, a’ régi bé vett fzo- 
kás fzerent, fel gyűltek a’ tanátsbeli férfiak, ’s bé 
mutatták jó fejedelmeknek el fzánt adományokat, 
a’ melly 30 mérő zabból, 10 tsöbör fejér és ve
res ó borból, négy hízott ökrökből, ugyan annyi kö
vér borjukból és fzopos bárányokból, néhány font 
kalátsokból, és két nagy kenyérből állott. A’ zab 
két fzekérre volt rakva, veres pántlikás kötöjü fzép 
fejér zsákokban. A’ fzekerek előtt egy arra rendel
tetett fzemélly ment ezüstös tsapó fával. Mind 
két fzekernek tetején egy veres ízinnel festett ezüs
tös abrontsú véka volt. A ’ négy hízott ökröket, 
kiknek fzarvaik tarkásan meg vóltmak festve, ’s 
azokra bokréták kötözve, két két méfzáros mester 
vezette a’ fzeker után, veres pántlikákkal tzifrázott 
köteleken. — A ’ négy kövér borjúknak nyakaik 
és farkaik ki voltak veres ’s zöld pántlikákkal tzif- 
.rázva. Ezeket két két tsinos öltözetii ifjú méfzáros 
legény vezette az ökrök után. A ’ négy fzopos bá- 
ránykákat , mellyeknek göndör gyapjaik leveles 
arannyal voltak ki tzifrázva, ’s farkaik király fzin 
veres keskeny pántlikákba kötve , négy páfztor 
léány ruhába öltözött nevendék leánykák vittek 
veres pántlikákon. A’ font kalatsoknak, mellyek 
világos kék tafotával bé vonatott font kosarakbaa 
voltak rakva, bé mutatására, négy fzép hajadouok 
válafztattak ki. A ’ kenyereket két tsinos molnár fzin 
öltözetű sütő legeny vitte fején font kosarakba, fe
jér afztal kendőkkel bé terítve. Az ajándékot vivő 
sereg előtt, ’s után, a’ formás ruhájú magyar pol
gárok mentek, a’ kik sort formálván a’ Prímás pa
lotája előtt, mind addig ott állottak, valameddig a’ 
bé mutatás tartott. A ’ Tanátsbeli ferfiák fel menvén 
a’ királyhoz, ’s ötét meg köfzöntvén, bé jelentették 
fel vitt ajándékjaikat, mellyeket, mint érzékény fzb

— =— — = =  5 3 7



vektől fzármazott égyiigyil adományokat igen ked
vesen vette a’ fejedelem, ’s tellyes örömmel botsa* 
tóttá el a’ vivőket maga elöl.

§• 4° ! *

Illyenképen ment el fel ejfhetetlen jó királyunk
nak .néhai II. Leopóldnak koronáztatása végbe. Nem 
hogy le írni, de még tsak le árnyekozni sem tudnám 
az azt meg előző, ’s követő örvendetes környiil ál
lásokat vóltaképen. Kételkedem , hogy valaha na
gyobb öröme lett volna a’ Magyar nemzetnek, mely- 
lyett lég inkább nevelt törvényeinek, nemesi fzabad- 
tságainak meg elevenitése, a’ királynak kegyelmes 
maga le erefzkedése, felséges rokoninak, u. m. a* 
Nápolyi királynak ’s királynénák, Kristina fö Her- 
tzeg afzfzonynak, ’s kedves hitvesének Albert Sa- 
Xoniai Hertzegnek, Hazánk kedves barátinak, és a’ 
királyi fzámos magzatoknak jelenlétetek, a’ kik hoz
zánk való jó indúlatjoknak ki nyilatkoztatására, 
mindnyájan difzes magyar köntösökben jelentenek 
meg közöttünk, ’s velünk együtt Örömmel töltötték 
kedves királyunk koronáztatasának kellemetes in- 
nepét. — Vajha nem halála után, hanem még életé
ben vihettem volna Jelenvaló munkámat tökélletes- 
ségre, bizonyosan ennek meg olvasása is nevelte 
volna hazámíiainak hozzája való tifztelettel elegyes 
fzeretetét és buzgoságát. A ’ mit életében tselekede- 
teinkel ki nem nyilatkoztathattunk iránta, tégyük 
azt halála után rólla való jó emlékezetünkéi nyil
ván válóvá. Á ld juk,’s tifzteljiik koporsójában nyug* 
v ó , ’s idővel öfzve omlandó tetemeinek hamvait, 
rövid uralkodása alatt velünk közlött sok jótétemé
nyeiért, a’ menynyei ditsöségnek bervadhatalan ko
ronájával jutalmaztassak meg azokat nékie a’ kegyel
mes egek. Mit nem várhattunk volna illy bölts, 

’ mefzíze látó, fzelid, mértékletes indulatit, békéssé*



get fzeretö, ’s birodalmainak boldogságát fáradha
tatlanul munkálódó uralkodó fejedelemtől jövendő
ben ? Hirtelen történt halála által meg sebesitetett 
fziveinknek fájdalmát, ’s keserűségét ez egy remény
ség enyhíti, hogy nagy várakozású ifjú királyunkra, 
I .  Ferentzre, ősi birodalmaival égyütt tulajdon vir
tusait is örökségül hagyta, a’ ki édes attyának nyom-* 
dókáit követvén, annak elkezdett jó munkáit tökéi- 
letességre fogja vinni. Tellyes bizodalommal va
gyunk az iránt, hogy rólla eleve fzármazott remény
ségünkben meg nem tsalatkozunk. A’ minden ki
rályoknak királya, ’s uraknak ura úgy bírja és igaz
gassa ennek gondolkozásait, és tselekedeteit, hogy 
azok az egéfz emberi nemzetnek javára, Magyar Ha
zánknak boldogságára, ’s mindnyájunknak hafznunk- 
re ízolgáljának. —  Engedjen tsendes időket érnünk 
az ö uralkodása alatt. A ’ felebaráti fzeretet, égyes- 
ség, és hivség tsokolgassák egymást úttzainkon, az 
irigység és í'zeretetlenség irtassanak ki fziveinkböl 
örökre. Öntsön a’ fejedelmeknek fejedelme Elojá- 
roinkba igaz hazafiúi buzgoságot, és bölts értelmet, 
hogy ök józanon, híven, igazán és minden réfzre 
való hajlás nélkül munkalodhassák nemzetünk bol
dogságát, ’s ne önnön magok hafznát, hanem a’ köz 
jót tegyék tselekedeteiknek tárgyáúl , és sem juta
lom , sem semmi ditsöség meg ne tántorítsák őket 
Hazánknak tartozó hivségeikben.
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